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1 INNLEDNING
Cecilie Schrøder Fjellhøy møter opp på Lillestrøm politistasjon om morgenen 9. mai 2018. Hun
vil anmelde mannen hun gjennom denne våren trodde var kjæresten hennes.
I løpet av drøye 50 dager har mannen klart å sette Fjellhøy i gjeld på rundt to millioner kroner.
Pengene har han brukt på ekstrem luksus, reiser til flere verdensdeler, shopping hos Gucci og
Burberry, femstjerners hoteller, nattklubber, restauranter, privatsjåfører – og til å lure nye
kvinner til å tro at han er rik.
Historien hadde startet med et enkelt sveip til høyre på datingappen Tinder i januar. De møtes
ansikt til ansikt. Kontakten fortsetter daglig på chatteappen Whatsapp. Det er der forholdet deres
primært utspiller seg, foruten fem fysiske møter. Han forteller en finmasket historie om at han
er Simon Leviev, sønn av den israelske diamantmilliardæren Lev Leviev. Konkurrenter vil skade
ham. Han trenger hennes hjelp, ellers kan det gå dem begge ille.
Fjellhøy har derfor en historie om kjærlighetssvindel i en digital tidsalder å fortelle politiet denne
morgenen. Telefonen har ikke bare vært Levievs verktøy, den har også på mange måter vært
åstedet for svindelen. Økokrim anslår at 683 nordmenn ble kjærlighetssvindlet for minst 266
millioner kroner dette året, mer enn det dobbelte som i 2017.
Norsk politi viser liten interesse da hun prøver å forklare saken for dem, opplever Fjellhøy.
Politiet på Lillestrøm starter ingen etterforskning. Ukene går uten at hun hører noe
tilbake.
Da politiet ikke tar tak i saken, bestemmer hun seg for å ta kontakt med mediene. Andre kan bli
utsatt for det samme som henne. 20. juni sender hun en e-post til VGs tipsmottak.
VG setter i gang en internasjonal jakt på den oppsiktsvekkende luksusbedrageren. Til tross for
anmeldelser fra en rekke fortvilte ofre fremstår europeisk og israelsk politi handlingslammet. Vi
innhenter straffesaksdokumenter fra to kontinenter og store mengder materiale fra sosiale
medier. Vi går systematisk gjennom banktransaksjoner og bygger kildenettverk i en rekke land.
Slik dokumenterer VG at Simon Leviev kan spores opp. Vi finner ham i München.
Avsløringen som publiseres 16. februar 2019, får oppmerksomhet over hele verden. Leviev har
vært på rømmen fra sitt hjemland Israel i flere år, men etter at VGs dokumentar publiseres, blir
han etterlyst og senere arrestert på en flyplass i Athen.

2 CECILIE FJELLHØYS HISTORIE
2.1 Slik startet arbeidet
I e-posten til VG fortalte Cecilie Fjellhøy om hvilke konsekvenser saken hadde fått for henne og
om sin skuffelse over norsk politi. Hun beskrev hvordan mannen hadde brukt falsk identitet og
hatt et team rundt seg for å lure henne. Hun fortalte om de to millionene hun nå skyldte og om
trusler.
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Etter at e-posten ble videreformidlet til Dagsorden, VGs avdeling for undersøkende
journalistikk, var det særlig to forhold Fjellhøy nevnte som gjorde at vi forsto at saken hennes
var mulig å forfølge journalistisk: Hun hadde video-, lyd-, tekst- og bildedokumentasjon. Og
mannen hun trodde hadde vært hennes kjæreste, var blitt domfelt i Finland i 2015 for lignende
forhold, oppga hun.
I den første telefonsamtalen med Fjellhøy ba vi henne lage en kort, kronologisk oversikt over
saken. Vi fulgte opp med å be om blant annet kontoutskriftene fra de misbrukte kredittkortene,
detaljer om privatfly, telefonnumre og hvilke apper hun hadde vært i kontakt med ham på, hvilke
adresser de hadde møttes på og navn på andre kvinner hun trodde var blitt lurt.

2.2 Definerte prosjektet
Opplysningene hun ga, dannet grunnlag for et undersøkende prosjekt. Vi begynte med å
definere våre spørsmål og ambisjoner slik:
1. Cecilie Fjellhøys historie: Hvordan kan vi dokumentere det hun forteller oss? Hvordan
hadde han klart å lure henne? Hvordan hadde relasjonen utviklet seg? Hvordan kan vi
forklare og presentere dette?
2. Simon Leviev: Hvem er egentlig Simon Leviev? Hva er bakgrunnen hans? Hvor mange
ofre har han? Vi må finne ham.
3. Systemets rolle – politiet og bankene: Hvorfor henla norsk politi uten å etterforske?
Kan Leviev operere fritt, i så fall hvorfor? Hva gjør politi i andre land? Hva slags rolle og
ansvar har kredittinstitusjonene for Fjellhøys situasjon? Hvilke svakheter i deres rutiner
utnyttet Leviev?

2.3 Retts- og straffesaksdokumenter fra Finland
Fjellhøy ga oss en nyhetsartikkel som skulle dreie seg om samme mann. Der dukket det opp et
annet navn: Shimon Yehuda Hayut, en israelsk statsborger 1. Vi tok kontakt med tingretten i
Helsinki og finsk påtalemyndighet. Gjennom begjæringer fikk vi tak i både dommen og
dokumentene fra etterforskningen. I tillegg til navnet fikk vi også gjennom dette tak i en
fødselsdato.
Dokumentene tegnet et detaljert bilde av samme type modus som Fjellhøy hadde fortalt oss om.
Den finske domstolen mente Hayut hadde bedratt kvinnene ved å posere som «mangemillionær,
forretningsmann og interessert i et parforhold [for] å grunnlegge en familie». I løpet av 2015 hadde
han lurt tre kvinner for totalt 1.882.745 kroner. Om det var samme mann som Fjellhøy hadde blitt
lurt av, så han nå ut til å ta større sikkerhetshensyn. «Tabben» i Finland var at han hadde bosatt
seg der. Leviev krysset landegrenser hele tiden, og han hadde for det meste brukt Fjellhøys
penger i land hun ikke oppholdt seg i. Ved å omgå jurisdiksjonen til Fjellhøys lokale
politimyndigheter, minimerte han samtidig deres insentiv til å gå etter ham.
Gjennom dokumentene fra Finland fikk vi også kjennskap til tidligere ofre. To av dem besvarte
aldri våre henvendelser, mens vi avventet å ta kontakt med den tredje. Hun var blant dem som

1

Israelsk politi har bekreftet at han formelt har endret sitt navn til Simon Leviev. Vi bruker derfor det, som vi
har gjort i journalistikken.
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Fjellhøy hadde møtt sammen med Leviev i forbindelse med deres første møte. Ifølge Fjellhøy
hadde hun ikke gjort noe for å advare henne mot Leviev. Vi måtte ta høyde for at hun potensielt
samarbeidet med Leviev. Vi avventet derfor på dette tidspunktet å ta kontakt med henne.
Den finske kvinnen styrket hypotesen om at Leviev og Hayut var samme person. «Hayut» hadde
svindlet henne i Finland og hun dukket senere opp sammen med «Leviev» i møte med Fjellhøy.
Men det var likevel ikke nok til å fastslå med sikkerhet at Hayut og Leviev var samme
person.

2.4 Det første møtet
Fjellhøy bodde og arbeidet til vanlig i London, men hadde leid ut en leilighet i Oslo. På grunn av
krisen hun befant seg i, ville hun selge leiligheten i påvente av en avklaring av hvem som skulle
stå ansvarlig for gjelden. Vi møtte henne for første gang i Oslo-leiligheten. Vi hadde mange
spørsmål. Det ble et møte preget av følelser. Fjellhøy var åpen om hvor tøff situasjonen var for
henne. Vi forsto at vi sto overfor en person som på grunn av situasjonen var sårbar. Vi måtte gå
roligere frem.

2.5 Dokumentasjon: Whatsapp-loggen
En viktig del av dokumentasjonen Fjellhøy ga oss, var hele samtaleloggen hun hadde hatt med
Leviev på appen Whatsapp. De hadde tekstet der daglig i nesten fire måneder. Åpenheten
demonstrerte at hun ikke hadde noe å skjule.
Kunne materialet besvare ett av mange spørsmål vi hadde: Hvordan Leviev klarte å få
Fjellhøy til å gi ham to millioner kroner i løpet av to måneder?
Loggen ble oversendt som en ZIP-fil. Den inneholdt et tekstdokument med skrevne meldinger
og tidshenvisninger til når medfølgende lydmeldinger, bilder og videoer var blitt sendt. Vi matet
tekstdokumentet inn i et nytt dokument i Google Drive. Deretter ble alle lydmeldinger hørt
gjennom, transkribert og lagt ved som notater der de hørte hjemme i kommunikasjonen mellom
Fjellhøy og Leviev. Alle videoer og bilder ble beskrevet og lagt inn på samme måte.
Dokumentet, som besto av 393 A4-sider med tekst, ga oss et løpende innblikk i hvordan
relasjonen mellom Fjellhøy og Leviev hadde utviklet seg. Loggen kom til å utgjøre ryggraden i
prosjektet. Den var på mange måter selve historien vi skulle fortelle. I tillegg var den en detaljert
tidslinje vi kunne bruke til å kontrollere nye opplysninger opp mot og en rik kilde til informasjon
om Leviev: Adresser, navn, møtesteder og datoer, bilder av ulike identifiserende papirer og
medhjelpere.
Gjennom Whatsapp-loggen kunne vi dokumentere:
1. Hvordan Leviev involverte «teamet» sitt og brukte falske dokumenter for å overbevise
Fjellhøy.
2. Hvor han var på ulike tidspunkt, eller hvor han sa at han var.
3. Hvordan han unnskyldte behovet for penger ved å overbevise Fjellhøy om at han var i
fare og måtte skjule elektroniske spor.
4. Hvordan han forsøkte å smigre Fjellhøy med fine ord, blomster på døra, lovnader om en
fremtid sammen og støtte i vanskelige situasjoner.
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5. Hvilke teknikker Leviev brukte for å overtale Fjellhøy da hun var motvillig til å hjelpe
ham. De mest fremtredende var en «det er oss mot dem»-strategi, og en «frykt»-strategi,
der han gjorde det tydelig at Fjellhøys hjelp var det eneste som kunne berge livet hans.

2.6 Dybdeintervju i London
Etter gjennomgangen av Whatsapp-loggen ville vi ha Fjellhøys egne tanker og vurderinger om
det hun hadde opplevd. I september dro vi til London for å dybdeintervjue henne. Det var tre
temaer:
1. Fjellhøys egne beskrivelser av det hun hadde opplevd, både mens relasjonen til Leviev
pågikk og i etterkant. Vi gikk gjennom historien kronologisk, med markerte deler fra
WhatsApp-chatten som utgangspunkt.
2. Spørsmål om hvordan hun hadde fått tak i pengene og hvordan Leviev hadde fått tilgang
på dem. Selv om Fjellhøy hadde kommet til oss med historien og vi anså henne som et
offer i saken, var det viktig å stille kritiske spørsmål også til henne.
3. Spørsmål om prosessen med politiet, bankene og American Express (Amex). Det var
viktig for oss å kartlegge hva andre institusjoner hadde gjort og ikke gjort i saken, og
hvordan Fjellhøy forholdt seg til det.

2.6.1 Fortellerteknikk
Etter gjennomgangen av Whatsapp-loggen og dybdeintervjuet med Fjellhøy hadde vi selv fått en
svært detaljert forståelse for hvordan relasjonen og manipulasjonen hadde utviklet seg over tid.
At hun hadde gitt Leviev penger, var ikke så uforståelig for oss lenger. Utfordringen var: Hvordan
kan vi få seerne til å forstå det samme?
Allerede før vi intervjuet Fjellhøy hadde vi en idé om å presentere saken som om den utspilte seg
på seernes mobiltelefon. For at dette formmessige grepet skulle fungere, ønsket vi å fortelle
historien i nåtid. Derfor spurte vi Fjellhøy om hun var komfortabel med å svare på spørsmålene
i presens. Det var hun. Dette er noe vi sjelden gjør. Det kan være vanskelig, både psykisk og
praktisk, for intervjuobjektet. Men vi mente dette ikke var å påvirke svarene hennes. Dette var
et dramaturgisk grep, uten noen føringer for innhold.
Målet var at seerne skulle kunne identifisere seg med følelsen av å være forelsket og av å få
bekreftelse fra en man liker der og da, slik moderne dating i dag utspiller seg på en mobilskjerm.
I dokumentaren ville vi få frem at Leviev opptrådte som snill, omtenksom og generøs overfor
Fjellhøy. Vi mener grepet løste utfordringen om få seerne til å forstå Fjellhøy best mulig.

2.7 Avvist av britisk politi og American Express
Fjellhøy hadde også anmeldt Leviev til Metropolitan Police i London. Hun ga oss
kontaktinformasjon til to etterforskere ved enheten FALCON, som jobbet spesialisert med
cyberkriminalitet og svindel. Vi ba om et møte eller intervju i forbindelse med vår tur til London.
Henvendelsen ble aldri besvart. På samme vis forsøkte vi å få et møte med representanten for
Amex som Fjellhøy hadde hatt kontakt med. Han ville ikke møte oss.

2.8 Dokumentasjon: Banktransaksjoner
Helt innledningsvis i vår kontakt med Fjellhøy hadde vi bedt henne om utskrifter av bevegelsene
på kredittkortene Leviev hadde brukt. Da vi fikk dem, så vi at det ene var et platinumkort fra
Amex i England. Det andre var et mastercard fra DNB i Norge. Oversiktene over transaksjoner
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gjorde det mulig for oss å regne ut nøyaktig hvor mye penger Leviev hadde brukt. Det var svært
viktig. Men de gjorde det også mulig å kartlegge hans bevegelser i detalj.
Transaksjonene var også solid dokumentasjon på løgnene og bedrageriet han hadde utsatt
Fjellhøy for. Vi kunne sammenholde transaksjonene med Whatsapp-loggen og få bekreftet at
hun oppholdt seg på et annet sted enn kredittkortene da de ble brukt. Dette dokumenterte at
Fjellhøy ikke var den som hadde brukt pengene. Vi kunne på samme måte se hvor Leviev hadde
sagt at han var – i forbindelse med angivelige «forretninger» – og at kortene var blitt brukt på
samme tidspunkt samme sted.
Da vi senere kom i kontakt med nye kilder, gjorde vi det til en fast rutine å hente inn
eventuelle banktransaksjoner. Dette ga oss et stadig mer detaljert bilde av Levievs
bevegelser gjennom Europa.
2.8.1 Banktransaksjonene ledet til nye navn
En vesentlig del av pengene var gått til flybilletter. Transaksjonslistene til Amex inneholdt navn
på personene som hadde brukt flybillettene2. Vi sorterte navnene i tre mulige kategorier: 1)
Levievs falske identiteter. 2) Medhjelpere som overfor Fjellhøy poserte som «forretningspartner»
og «livvakt». 3) Kvinner, som også kunne være ofre.
Research på de falske identitetene førte ikke frem. Leviev hadde tatt forholdsregler og for
eksempel ikke etablert kontoer på sosiale medier i disse navnene. Medhjelperne hadde Fjellhøy
gitt oss fornavn/kallenavn på, men gjennom transaksjonene hadde vi nå i praksis fått bekreftet
sikre identiteter. «Livvakten» så ut til å være en polsk statsborger, mens «forretningspartneren»
hadde et israelsk navn. De holdt også en lav profil. Det var lite informasjon å finne om dem som
brakte oss vesentlig videre.
2.8.2 Utviklet hypotesen
Den mest lovende kategorien med tanke på research var kvinnenavnene. Fjellhøy hadde hele
veien hevdet at dette dreide seg om en ekstraordinær bedrager. Det måtte være mange ofre. Fra
transaksjonene til Fjellhøy hadde vi nå navn til tre nye kvinner som tydeligvis hadde fått
flybilletter av ham. Fjellhøys penger var altså blitt brukt på potensielle nye ofre. Én av de finske
kvinnenes penger var i 2015 blitt brukt på samme vis på andre kvinner. Vi utviklet derfor
hypotesen vår:
Simon Leviev bruker ponzi-metoder3 i sin kjærlighetssvindel. For å opprettholde sin livsstil
bruker han én kvinnes penger på den neste for å demonstrere at han er rik. Han har mange
ofre internasjonalt.

2

Fjellhøy hadde kun fulgt med på transaksjonene i Amex sin mobilapp, der denne informasjonen ikke
fremkom. Det var først da hun hentet ut den fullstendige versjonen fra Amex sine hjemmesider at navnene
fremkom.
3
Charles Ponzi (1882–1949) brukte innskudd fra investorer til å lure nye investorer til å tro at at de fikk stor
avkastning på sine investeringer hos ham.
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2.9 Valg og vanskelige prioriteringer
Vi måtte likevel tenke oss om før vi kontaktet kvinnene fra banktransaksjonene. Fjellhøy hadde
fortalt at andre kvinner hadde opptrådt som medhjelpere. Før vi tok kontakt, ville vi altså være
sikre på at vi hadde fått gjennomført andre undersøkelser i håp om å finne ham – uten at han ble
varslet. Samtidig var det mye i Fjellhøys historie vi måtte jobbe videre med. Den hadde mange
nyanser og var komplisert. Parallelt jobbet alle i teamet med andre prosjekter. Vi ville ikke ta
kontakt med tidligere ofre før vi var sikre på at vi hadde mulighet til å gå inn med full tyngde i
deres historier og dokumentasjon – med alt det innebar av tid, reising og håndtering av dem som
kilder og mennesker.

3 JAKTEN PÅ SIMON LEVIEV
3.1 Israel
Fra den finske dommen hadde vi identiteten og fødselsdatoen til den israelske borgeren Shimon
Yehuda Hayut. Moduset som ble beskrevet i dommen, var tilnærmet identisk med Levievs.
Overfor Fjellhøy hadde Simon Leviev aldri lagt skjul på at han var israeler, men navnet Hayut
hadde han likevel aldri brukt. Det var vanskelig å se for seg en publisering uten å være sikker på
Simon Levievs egentlige identitet. Hvordan kunne vi få bekreftet at Shimon Yehuda Hayut og
Simon Leviev var samme person?
Vi bestemte oss for å dra til Israel for å gå opp sporene etter en mann vi fortsatt visste lite
om. Kanskje var det mulig å finne ham der – i hjemlandet.

3.1.1 Engasjerte israelsk frilansjournalist
Det var innlysende at vi hadde behov for hjelp fra en journalist som kjente Israel og kunne
hebraisk for å få noe ut av en reise til Israel. Gjennom International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) kom vi i kontakt med Uri Blau, en israelsk frilansjournalist. Vi ga beskjed om at
vi ønsket en bred personresearch av Leviev. Er han registrert med adresse i hjemlandet? Har han
en jobb? Finnes det finansielle opplysninger om ham?
3.1.2 Research på hebraisk pekte mot ultraortodoks bakgrunn
Uri Blau gjorde undersøkelser i israelske registre som ga oss oversikt over familiemedlemmer,
adresser, ID-nummer og telefonnumre. Med utgangspunkt i dette gjorde han videre
undersøkelser i sosiale medier, som ga oss oversikt over familiemedlemmenes aktiviteter på
ulike plattformer.
Vi merket oss at familiens adresse var i Bnei Brak, en forstad utenfor Tel Aviv regnet som et av
Israels strengeste og mest ultra-ortodokse områder. Området er også preget av store sosiale og
økonomiske forskjeller. Hvis dette var bakgrunnen hans, var kontrasten stor til det livet Leviev
tilsynelatende levde nå.
3.1.3 Israelske rettsdokumenter
Blau satte opp en tidslinje med utgangspunkt i kjennelser og tiltaler fra Israel. Det viste seg at
mannen, som gikk under navnet Shimon Yehuda Hayut, var tiltalt for flere tilfeller av bedrageri,
tyveri og forfalskninger i 2012. Vi fikk vite at han i november 2011 hadde flyktet fra Israel og
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rettssaken der han skulle svare for tiltalen. Gjennom dette fikk vi også kjennskap til flere ofre for
bedragerier i Israel. Enkelte av disse valgte å stå frem i intervjuer da vi senere dro dit.
Etter å ha sonet den finske dommen for bedrageri i 2015, var Hayut i 2017 blitt utlevert til Israel.
Da de gamle anklagene på ny skulle opp for israelsk rett senere samme år, rømte han til Europa
for andre gang.
Var dette samme mann? I så fall hadde israelsk politi og rettsvesen ikke stoppet ham. Et
halvt år senere, i januar 2018, kunne han dermed gjøre Fjellhøy til et av sine nye ofre.

3.1.4 Avgjørende møte med israelsk politi
I slutten av oktober 2018 reiste Erlend, Natalie og Kristoffer til Israel. Den viktigste avtalen Uri
Blau hadde satt opp for oss, var med politiet i Tel Aviv, som hadde ansvaret for de tidligere sakene
mot Hayut.
Med oss i møtet med israelsk politi hadde vi bilder av Leviev hentet fra Whatsapp-loggen. Da vi
viste bildene til etterforskeren, bekreftet hun at Simon Leviev og Shimon Yehuda Hayout var
samme person. Utover å få en sikker identitet, var dette også avgjørende for å kunne bruke
informasjonen vi hadde om Hayut og potensielt identifisere ham med navn og bilde.
Israelsk politi fortalte også noe annet: Shimon Yehuda Hayut hadde endret navn. Nå het han
offisielt Simon Leviev. Representanter for den mektige milliardærfamilien til Lev Leviev,
mannen han hevdet å være sønn av, hadde levert inn en anmeldelse for misbruk av Levievnavnet.
3.1.5 Moren
Vi parkerte utenfor leiligheten til Simon Levievs familie i Bnei Brak og gikk opp trappen til
leiligheten. I dørsprekken var det et brev til ham som gjaldt innkreving av penger. Mens vi sto
der, kom hans mor gående opp trappen. Hun ville ikke ha noe med oss å gjøre, men hadde
ingenting med sønnen å gjøre heller, sa hun. Moren fortalte at hun ikke hadde hatt kontakt med
sønnen siden han var 18 år. Dette var kortfattede, men viktige opplysninger i vår jakt på å forstå
Levievs forhistorie.
3.1.6 Advokaten
Vi møtte også Yaki Kahan, Levievs advokat. Han lot seg intervjue om den gamle tiltalen mot sin
klient. Vi fikk stilt ham en rekke spørsmål om Cecilie Fjellhøys sak. I en situasjon der vi ikke visste
hvor han var og kunne bli tvunget til å publisere uten å ha kommet i direkte kontakt med ham,
var dette et viktig skritt i arbeidet for å dokumentere at vi hadde gjort det vi kunne for å oppnå
samtidig imøtegåelse.
Kahan fortalte at han hadde mistet kontakten med sin klient. Det var mange måneder siden
siste kontakt. Simon Leviev var neppe i Israel. Han var søkk vekk.

3.2 Tinder Gold
Én av flere metoder vi forsøkte for å lokalisere hvor Leviev befant seg, var å kjøpe abonnement
på Tinder Gold. Med Gold-oppgraderingen får man mulighet til å plassere seg hvor man vil i
verden. Vi hadde et geografisk holdepunkt fra Whatsapp-loggen: En adresse i Amsterdam der
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Fjellhøy hadde vært på besøk ved to anledninger. Leviev selv beskrev det som adressen til sin
egen leilighet. Kunne vi klare å spore ham opp på den samme plattformen han hadde brukt for å
komme i kontakt med Fjellhøy?
Det skal være høy terskel for å ta i bruk skjult identitet, men vi vurderte at det kunne forsvares i
denne saken. Vi søkte informasjon om hvor en bedrager med potensielt mange ofre oppholdt
seg, samtidig som politimyndigheter så ut til å gjøre lite eller ingenting med saken. Vi opprettet
en falsk profil, sveipet til venstre og forbi flere tusen profiler som befant seg i Amsterdam
sentrum, men vi fant aldri Leviev på Tinder.

3.3 Research i sosiale medier
Vi benyttet oss også av Facebook-verktøyet til IntelTechniques, som var basert på Facebooks
Graph Search. Vi hadde kjennskap til en eldre konto Leviev hadde på Facebook. Den eksisterte
fortsatt, men det meste av innholdet var slettet. Vi ville likevel undersøke om han også hadde
slettet historikken over hva han hadde likt og kommentert på. Det hadde han ikke. Ved hjelp av
spesifikke søk på hvilke bilder profilen hadde kommentert og likt, fant vi bilder på andre profiler
fra sommeren 2017 – samme sommer som han skulle møtt i retten for de eldre bedrageriene.
Bildene viste hvordan Leviev festet i Israel med tilsynelatende velstående mennesker, men ga
oss ingen konkrete spor til hvor han befant seg nå.

3.4 Nummersøk i apper
I januar 2019 bestemte vi oss for å ferdigstille saken og arbeide mot en publisering. Hele teamet
gikk inn i en fase hvor saken var et fulltidsprosjekt. Etter turen til Israel måtte vi ta høyde for at
Leviev kjente til at vi arbeidet med en sak om ham. Vi gikk derfor bredt ut til alle kilder vi hadde
holdt igjen på til nå. Dette innebar å ringe eller sende meldinger til alle telefonnumre vi hadde
fått av Fjellhøy – både til Leviev selv og hans mulige medhjelpere.
Vi lagret numrene på telefonen og undersøkte hvilke apper de var registrert på, og fikk treff på
blant annet WhatsApp og Snapchat. Forsøkene på kontakt førte ingen steder, utover å tjene som
ytterligere dokumentasjon på at vi hadde forsøkt å komme i kontakt med ham.

3.5 Gjennombrudd
30. januar begynte vi å kontakte kvinnene som hadde dukket opp på Fjellhøys Amextransaksjoner. To av dem hørte vi aldri noe fra, men dagen etter ringte det på Erlends telefon fra
et skjult nummer. Kvinnen som ringte, var oppskaket og lei seg. Hun hadde gjennom vår melding
skjønt at hun også var blitt lurt for store pengesummer.
Hun fortalte at hun fortsatt var i kontakt med ham. Og at hun visste hvor han var.
3.5.1 Et restaurantbesøk i Stockholm
Dagen etter telefonsamtalen, fredag 1. februar, reiste Erlend til Stockholm for å møte Pernilla
Sjøholm, kvinnen som hadde ringt fra skjult nummer. Da hun satt seg ned på den andre siden av
restaurantbordet, kom hun rett fra politiet. Hun hadde anmeldt Simon Leviev for «grovt
bedrageri med sosial manipulasjon», ifølge utskriften av anmeldelsen.
I løpet av møtet fortalte hun om sin relasjon til Leviev. Hvordan de først møttes gjennom Tinder.
Hvordan det utviklet seg til et vennskap. At det tok åtte måneder før han ba henne om økonomisk
hjelp.
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Vi innså at Sjøholm hadde gitt Leviev penger etter at vi hadde fått kjennskap til hennes navn
gjennom Fjellhøys banktransaksjoner. Under punkt 2.9 har vi utdypet hvilke prioriteringer vi
gjorde høsten 2018. Ettersom Cecilie Fjellhøys relasjon til Leviev hadde vært relativt kortvarig,
hadde vi åpenbart ikke tenkt tilstrekkelig over at navnene på banktransaksjonene fortsatt kunne
være ofre for pågående bedragerier. Samtidig er det ikke vår rolle som journalister å opptre som
varslingsinstans overfor privatpersoner, så vel som offentlige myndigheter. De henvendelser vi
gjør, må ha sin basis i journalistisk virksomhet.
3.5.2 Bygge tillit
Under restaurantmøtet ble det klart at Sjøholm allerede dagen etter, lørdag 2. februar, hadde en
avtale med Leviev i en europeisk storby. Han ville angivelig gi henne en klokke som delvis
oppgjør for over 400.000 kroner. Uavhengig av om vi kunne reise dit eller ikke, ville det å vite
hvilken by Leviev oppholdt seg i, ha meget stor verdi. Sjøholm var skeptisk til å dele navnet på
byen med oss. Hun ville overfor Leviev late som hun fortsatt trodde på ham – og på et tidspunkt
lede politiet til ham.
Det var først etter flere timers samtale, hvor Sjøholm også hadde en venninne til stede, at
hun valgte å gi navnet på byen: München.
3.5.3 Til München på ti timer
Sjøholm var fast bestemt på å dra, selv om hun nå visste at Leviev var en bedrager – og til tross
for uttrykt bekymring fra flere, inkludert Erlend. Da Sjøholm hadde tatt sin egen avgjørelse om
å reise, var hun samtidig glad for at VG hadde mulighet til å sende et team til samme sted. Vi
utdyper vurderingene under 5.3. Nærmere midnatt fredag 1. februar tok VG beslutningen om å
reise til München med første mulige fly dagen etter. Sjøholms avtale med Leviev var bare timer
unna.
Lørdag morgen 2. februar var et team på fire – Erlend, Natalie, Kristoffer og fotograf Tore
Kristiansen – på vei til München.
3.5.4 Deling av GPS-signal
For å lokalisere Leviev måtte vi ha kontroll på hvor Sjøholm befant seg. Dette løste vi gjennom
appen «Finn vennene mine»4. Sjøholm delte sin posisjon med oss. Appen ga oss kontinuerlig
oversikt over hvor hun befant seg. I sanntid kunne vi følge med på hvor Leviev plukket henne
opp, og hvilken rute han tok for å kjøre henne til hotellet. Dette ga også informasjon om hvor
langt unna hun til enhver tid befant seg. I et sikkerhetsperspektiv var det betryggende. Metoden
ga resultater allerede på flyplassen i München. Gjennom GPS-signalet så vi hvor på flyplassen
Sjøholm ventet på Leviev. Fotograf Tore Kristiansen sikret de første bildene.
3.5.5 Kodespråk
I tillegg til GPS-signalet ønsket vi å ha en mulighet til å kommunisere med Sjøholm. Samtidig
måtte vi regne med at Leviev kunne få kjennskap til vår kontakt med henne. Vi avtalte derfor å
skrive meldinger med Sjøholm som om vi var en venninne som ankom München samme dag.

4

Denne iPhone-funksjonen er nå lagt under en app som heter «Hvor er?».
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Natalie, som ikke hadde hatt noe direkte kommunikasjon med Sjøholm tidligere, startet en
Whatsapp-chat på engelsk. Sjøholm lagret Natalie på sin telefon under et falsk navn. Om Leviev
skulle kreve å få lese hvem hun skrev med, ville ikke vår kontakt med Sjøholm bli avslørt.
Slik kommuniserte Natalie med Sjøholm om hvorfor hun ble så lenge på flyplassen: «Omg! The
luggage was delivered really slow. Hope its not the same for you». Sjøholm svarte: «No luggage this
time😂 I’m becoming a professional». «My friend is picking me up but is a bit late, I call you soon».
Slik formidlet Natalie hvor vi bodde: «Ok, my hotel totally sucked
🙈
Sjøholm svarte: «Hahaha okey!»

So I changed to Mercure hotel».

3.5.6 Telelinse og skjult kamera på Mandarin Oriental
Sjøholm ble plukket opp av Leviev og «forretningspartneren» hans på flyplassen og kjørt til
hotellet The Westin utenfor sentrum. De hadde avtalt å spise middag på kvelden. Hun visste ikke
tidspunkt eller hvilken restaurant de skulle spise på. Vi ventet i en taxi utenfor hotellet. Etter
flere timer dukket en sølvgrå Maserati opp utenfor hovedinngangen – jakten var i gang. Vi valgte
ikke å stresse henne med meldinger, men fulgte i stedet etter Sjøholms GPS-signal fra taxien.
GPS-signalet sluttet å bevege seg i Neuturmstraß i München sentrum. Vi gikk av i en parallellgate
og spaserte bort.
Den sølvgrå luksusbilen sto utenfor femstjernershotellet Mandarin Oriental.
Vi booket bord på hotellets restaurant. Natalie installerte et skjult kamera på kroppen, gikk inn i
restauranten og satte seg ved et bord omtrent to meter fra Leviev og Sjøholm. Hennes oppgave
var, om mulig, å dokumentere møtet mellom Sjøholm og Leviev og gi beskjed når de beveget på
seg. Vi mener den spesielle situasjonen og de forholdene vi ønsket å avdekke gjorde bruk av
skjult kamera forsvarlig. Fotograf Tore og videojournalist Kristoffer gikk inn i parkeringshuset
på andre siden av gaten fra Mandarin Oriental. Bak skittent pleksiglass rettet de hvert sitt kamera
mot hovedinngangen.
Like før midnatt kom Leviev gående ut av hotellet med Sjøholm. Han tente en sigarett og
lo. Der var han – mannen vi hadde lett etter i flere måneder.
Dette var viktige minutter. Vi sikret vår egen bilde- og videodokumentasjon av ham. Vi
dokumenterte for politimyndigheter i Europa og Israel at han var en mann det var mulig å finne.
Det var to grunner til at vi ikke fikk konfrontert Leviev med våre spørsmål i München. Den ene
var Sjøholms ønske om at Leviev fortsatt skulle ha tillit til henne, slik at hun senere kunne lede
politiet til ham. Om vi tok kontakt med ham der, ville hun bli avslørt. Den andre handlet om ikke
skape en situasjon som kunne komme ut av kontroll for Sjøholm. Se mer under 3.9 og 5.3.
I sosiale medier og i tilbakemeldinger fra lesere fikk vi senere spørsmål om hvorfor vi ikke hadde
varslet tysk politi om ham. Vi viste da til pressens uavhengighet. Det er kun i sjeldne tilfeller som
gjelder liv og helse at vi vurderer å kontakte politiet. Dette var ikke en slik sak.

3.6 Tysk registreringsnummer
Vi sikret registreringsnummeret på Maserati-bilen som Leviev kjørte denne kvelden. Kunne
dette gi oss informasjon om hvor han fikk penger fra nå? Dessverre er tyske personvernlover
svært strenge. Eiere av biler er ikke tilgjengelig gjennom åpne søk, som i Norge. Det tyske
registreringsnummeret ga oss ikke informasjon å jobbe videre med.
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3.7 Tilbake til banktransaksjonene
Gjennom intervjuer med Pernilla Sjøholm fikk vi også bekreftet hypotesen om hvordan han
brukte én kvinnes penger til å demonstrere at han var rik overfor den neste.
Fjellhøy hadde fortalt oss om en dramatisk episode fra påsken 2018. Omtrent samtidig som hun
hadde ankommet leiligheten Leviev disponerte i Amsterdam, hadde han fått en telefon fra
«livvakten» sin. Det hadde angivelig oppstått en akutt sikkerhetssituasjon og han måtte flykte.
Fjellhøy ble overlatt til seg selv alene, redd for sin egen og Levievs sikkerhet.
I banktransaksjonene hadde vi sett at han hadde brukt over 100.000 kroner i Stockholm denne
helgen, angivelig i forbindelse med forretninger. Nå fikk vi også Sjøholms versjon. Hun hadde
sittet ved restaurantbordet sammen med seks-syv andre kvinner da Leviev dro Fjellhøys kort for
nærmere 20.000 svenske kroner på Operakällaren.

3.8 Dokumentasjon: En ny Whatsapp-logg, nye banktransaksjoner og
bonuspoeng
Da vi kom tilbake til Oslo, bestemte vi oss for at publisering av saken måtte fremskyndes. Vi
hadde ikke lenger kontroll på hvordan situasjonen ville utvikle seg. Vi hadde mindre enn to uker
på oss til å ferdigstille.
En vesentlig del av jobben som gjensto, var å innhente og gjennomgå Pernilla Sjøholms
dokumentasjon. Hun var nå blitt en del av historien og vi måtte gjennomføre samme faktasjekk
og kildekritikk av Sjøholm som vi hadde gjort med Fjellhøy. Denne gangen hadde vi kun dager
til å gjøre det på, og ikke måneder.
Sjøholm kom til Oslo og VGs lokaler, hvor hun viste oss den avgjørende dokumentasjonen. Hun
ga oss adgang til Whatsapp-loggen hun hadde hatt med Leviev. Hun logget inn i flere nettbanker
og ga oss utskrifter. Hun delte oversikter over sine bonuspoeng med oss. Poengene hennes var
blitt brukt til å finansiere reisevirksomhet for Leviev. Hun hadde også tatt vare på kvitteringen
etter en overføring på 25.000 euro.
Gjennom å systematisere dette materialet, og sammenholde det med annen dokumentasjon
vi hadde, fikk vi dokumentert Sjøholms historie.

3.9 Samtidig imøtegåelse og en annerledes konfrontasjon
Sjøholm innså at svensk og europeisk politi ikke kom til å handle raskt. Hun bestemte seg derfor
for å konfrontere Leviev mens hun var i Oslo, noen få dager etter møtet i München. Vi fikk lov til
å filme telefonsamtalen.
På dette tidspunktet hadde vi gjort en rekke nye henvendelser til Simon Leviev – til samme
telefonnummer som Sjøholm hadde kontakt med ham på. Han besvarte ingen av henvendelsene.
Gjennom å bruke Whatsapp, som gir lesebekreftelser, hadde vi likevel sikret oss dokumentasjon
på at han hadde fått våre spørsmål og var kjent med anklagene vi skulle publisere. Vi hadde også
mottatt lydopptak av en annen telefonsamtale hvor Leviev bekreftet at han var kjent med våre
forsøk på å få tak i ham (se mer under 6.3). I tillegg hadde vi gjennom hans advokat i Israel både
innhentet uttalelser og uttrykt vårt ønske om å komme i kontakt med Leviev.
Ettersom det ikke var VG som gjennomførte samtalen Sjøholm hadde med Leviev, blir det ikke
riktig å kalle den for en samtidig imøtegåelse etter Vær varsom-plakaten. Men samtalen var viktig
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for å få frem hans syn på saken. Vi forsøkte å ringe Leviev på nytt så snart samtalen var over, uten
at anropet ble besvart.
Til tross for at vi ikke selv hadde snakket direkte med Leviev, hadde vi kontaktet ham personlig
en rekke ganger med våre spørsmål, via personer rundt ham og via advokaten. Vi mente vi hadde
gjort det vi kunne for å oppnå samtidig imøtegåelse. Saken kunne publiseres.

4 EN INTERNASJONAL AVSLØRING
4.1 VGs mest leste sak
16. februar 2019 publiserte vi en norsk og engelsk versjon av dokumentaren Tindersvindleren.
En engelsk versjon av saken var avgjørende av spesielt to grunner. Å få oppmerksomhet rundt
hans internasjonale bedragerier ville neppe være mulig om saken ble begrenset til et norsk
publikum. Hvis Leviev hadde svindlet flere enn vi kjente til, ville en engelsk versjon av saken
være nødvendig for å nå dem.
Frem til slutten av desember 2019 var dokumentaren VGs mest leste sak noensinne, med over to
millioner sidevisninger5. Den engelske versjonen står for cirka en halv million av disse
sidevisningene. I tillegg ble Snapchat-utgaven lest av over 370.000 unike brukere, og VG+versjonen hadde 57.000 visninger.
Når VG publiserer dokumentarer er den gjennomsnittlige leseren en mann på 50 år, og det er
som regel mindre enn ti prosent av leserne som leser hele. Dette er en stor utfordring. Her var
halvparten av leserne kvinner, og den største andelen var mellom 26 og 35 år. 50 prosent
fullførte artikkelen. Dette er gode tall.
Saken fikk mye oppmerksomhet over hele verden. Den er blitt omtalt i The Times of Israel,
Haaretz, Mako, RTL, ABC News, Daily Mail, Politiken, Aftonbladet og Longform. Flere medier
gikk videre og gjorde sine egne intervjuer med Fjellhøy og Sjøholm, i tillegg til andre egne
undersøkelser. Historien ble en stor nasjonal sak i Israel.

4.2 Presentasjon: En historie av og for mobiltelefonen
Fjellhøys autentiske materiale fra Whatsapp ga oss en unik mulighet til å presentere saken på en
innovativ måte. Historien vi skulle fortelle, hadde i stor grad foregått på en mobilskjerm. Det var
på telefonen Fjellhøy første gang møtte Leviev, det var der forholdet utviklet seg og det var der
det tok slutt. Dette var en historie av og for mobiltelefonen. Omfanget av videoer, tekst- og
lydmeldinger gjorde at vi tidlig i prosessen bestemte oss for at video skulle være den primære
presentasjonsformen vår. Materialet var skutt i vertikalt mobilformat. Det vertikale formatet
skulle være premisset for hvordan saken skulle formidles.

5

Nyheten om Ari Behns død er i ettertid blitt VGs mest leste artikkel.
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4.2.1 Fra tradisjonell dokumentar til korte videoer
I begynnelsen av redigeringsarbeidet var planen å lage én lang dokumentar i mobilformat. Vi
visste samtidig at dette kunne bli en tålmodighetsprøve for våre stadig mer flyktige lesere/seere.
For å møte denne utfordringen, kuttet vi historien opp i korte, hendelsesdrevne videosnutter.
4.2.2 Tre sentrale grep
Vi tok tre valg som vi mener var helt sentrale for at presentasjonsformen skulle fungere:
1. Lite tekst: Vi bandt videoene sammen med korte, informative «tekstbroer». Den
samlede mengden tekst utenfor videoene utgjorde ikke mer enn 903 ord.
2. Ikke interaktiv: Vi ville ha kontroll på rekkefølgen seerne konsumerte innholdet på.
Det eneste valget man hadde, var å scrolle nedover. Vi kuttet ut alt som kunne medføre
at leseren kunne gå seg vill og miste interessen.
3. Tekste all lyd: Få av VGs seere skrur på lyd når de konsumerer innholdet vårt. Vi tekstet
derfor samtlige videoer. I dette tilfellet viste det seg at 50 prosent av seerne så videoene i
dokumentaren uten lyd.
4.2.3 Utviklet verktøy for samarbeid
Fire avdelinger har jobbet sammen i dette prosjektet: Dagsorden, VGTV, Fotoavdelingen og
Redaksjonell utvikling. Det var særlig viktig at samarbeidet fungerte godt da deadlinen ble
fremskyndet – fra å ha fem uker til rådighet før vi dro til München, til plutselig å ha to uker etter
at vi kom hjem. Her bidro utvikler Tom Byermoen med et svært viktig verktøy.
Tom lagde et «landingsdokument» med presentasjonens koding i Google Docs, som alle hadde
tilgang til. Her kunne vi selv jobbe fortløpende med å plassere innholdet i den rekkefølgen vi
ville. Dette var avgjørende for å kunne teste ulike dramaturgier uten å være avhengig av Tom.
Selv om vi vanligvis jobber på store dataskjermer, insisterte Tom på at vi skulle se
forhåndsvisninger av dokumentaren i mobilformat. Han presset på for at dette ikke skulle være
et «mobil først»-prosjekt. Det var et «kun mobil»-prosjekt.
4.2.4 Gjenskaping av Whatsapp-dialog
Vi ville presentere historien så likt som mulig som den hadde utfoldet seg på Fjellhøys
mobilskjerm. Dette løste vi ved å gjenskape sentrale deler av dialogen mellom Fjellhøy og Leviev.
Rent teknisk ble dette gjort gjennom at Natalie og Kristoffer sendte de utvalgte meldingene til
hverandre i rollen som Fjellhøy og Leviev. Samtidig hadde Natalie aktivert funksjonen
Skjermopptak på sin iPhone, slik at det ble laget en video av meldingsutvekslingen. Deretter ble
videoene redigert i Final Cut.

4.3 Samarbeid med andre medier
VG og Dagsorden-avdelingen har ukentlige telefonmøter med EIC (European Investigative
Colloboration), et nettverk av mediehus dedikert til gravejournalistikk. Før publisering ble
dokumentaren presentert for nettverket. Flere medier i andre land valgte å jobbe videre med
saken.
Danske Politiken presenterte først vår dokumentar for et dansk publikum med vektlegging av
Levievs pengebruk i København. Avisen kom da i kontakt med en dansk kvinne som fortalte sin
historie om Leviev. Denne ble også publisert av VG. Der Spiegel har også over lang tid gjort sine
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egne undersøkelser og blant annet gjort en reportasjereise til Israel høsten 2019. Når denne
rapporten går i trykken har Der Spiegel varslet at en dokumentar skal publiseres i nær fremtid.

4.4 Bankenes rolle
Da bruddet med Leviev var et faktum i mai 2018, sto Fjellhøy igjen med over to millioner i gjeld i
ni ulike banker og kredittinstitusjoner. I løpet av mars hadde det gått ut over 830.000 kroner
gjennom kortet fra Amex og i april 1,14 millioner kroner gjennom et Mastercard fra DNB. Mindre
lån fra de øvrige bankene var blitt brukt til å betale ned på de to kredittkortene fortløpende.
Andre midler ble også overført. Hadde rutinene til Amex, DNB og de andre bankene sviktet? På
hvilken måte? Hvilket ansvar hadde de? Og hvem mente de selv bar ansvaret for Fjellhøys
situasjon?
4.4.1 Kildekritikk
Dette var spørsmål vi ikke kunne stille bankene, uten å også å få Fjellhøys svar på hva hun mente
hadde vært hennes rolle. Allerede under dybdeintervjuet i London september 2018 hadde vi stilt
henne flere spørsmål om dette. På et møte med Fjellhøy tre dager før publisering gikk vi enda
mer detaljert inn i konkrete problemstillinger.
Fjellhøy var helt åpen om at hun på oppfordring fra Leviev skrev opp mer i inntekt i søknaden til
Amex enn hun faktisk hadde hatt. Ifølge Fjellhøy mente Leviev at ingen kom til å sjekke det. Han
hadde rett. «Jeg opplyste ikke om gamle lån, men fikk heller aldri noen telefon, eller noen ekstra
spørsmål fra dem», sa Fjellhøy om andre nettsøknader som ble innvilget.
Hennes sentrale poeng – dokumentert gjennom Whatsapp-loggen – var uansett at dette hadde
skjedd under et betydelig press. Levievs manipulasjon var omfattende. Med hjelp fra temaet sitt
fikk han iscenesatt akutte og farefulle situasjoner, og sendt blodige bilder av seg selv om natten,
for å skape et bilde av handlekraftige fiender. Fjellhøy opplevde at hun også var under trusler.
4.4.2 Fritatt fra taushetsplikt
Vi ba Fjellhøy om å signere et dokument hvor alle de aktuelle bankene ble fritatt fra sin
taushetsplikt. I praksis betød dette at hun viste full åpenhet – hun ga bankene mulighet til å svare
på alle anklager hun kom med mot dem.
4.4.3 Avspiste spørsmål og uenighet om ansvar
Vi kontaktet deretter alle bankene og kredittinstitusjonene med spørsmål. Både for å få deres
opplysninger om saken, men også for å få svar på hvordan de hadde opptrådt.
Amex hadde, ifølge Fjellhøy, kjent til Leviev over tid. Kredittkortselskapet hadde også gitt henne
informasjon om ham, oppga hun. VG spurte Amex blant annet om hvorfor kvinner som Pernilla
Sjøholm, som dukket opp på Fjellhøys transaksjonsliste, ikke ble varslet etter at det var på det
rene at Fjellhøy var blitt lurt av Leviev. Til tross for at taushetsplikten var opphevet, ble alle våre
spørsmål kun besvart med en kort, generell kommentar.
De norske bankene mente Fjellhøy bar et ansvar for gjelden, ettersom hun ikke hadde oppgitt
den reelle gjelden sin. Med ett viktig unntak: Tre uker før publisering tilkjennega Gjensidige sin
beslutning. Leviev hadde utsatt Fjellhøy for trusler, mente selskapet. Gjensidige slettet derfor
kravet mot Fjellhøy og rettet det i stedet mot Leviev.
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Vi spurte de øvrige bankene om Gjensidiges vurdering, men ingen av dem endret oppfatning.
Flere banker har gjennom i 2019 avvist å svare på nye spørsmål utover den ene uttalelsen de
tidligere har gitt.

4.5 Politiets rolle
Simon Leviev var, eller ble i forbindelse med VGs arbeid, anmeldt i minst åtte land: Norge,
Sverige, Danmark, Tyskland, England, Nederland, Finland og Israel. I de to siste var han
henholdsvis også dømt eller tiltalt. Da VG fant ham på et europeisk luksushotell i februar 2019,
så han likevel ut til å operere helt fritt. Hvordan var det mulig?
Tor Anders Persen, påtaleleder for økonomi- og miljøavsnittet i Øst politidistrikt, oppsummerte
politiets ansvar overfor den norske statsborgeren Cecilie Fjellhøy slik: «Straffbare handlinger bør
etterforskes i det landet de er begått.»
I praksis var det også en oppsummering av det som fremsto som Simon Levievs metode: Finn en
kvinne i et land, begå bedrageriet mot henne i mange andre land. Summene for hvert land er så
små at lokalt eller hjemlig politi lite trolig vil arbeide nok med saken til at en internasjonal
arrestordre kan utstedes. For norsk politi var det ikke engang aktuelt å kontakte politi i andre
land før Fjellhøys sak ble henlagt.
4.5.1 Systematiske spørsmålsrunder med europeisk politi
Vi kontaktet politiet i en rekke land flere ganger. Vi stilte spesifikt spørsmål om i hvilken grad de
samarbeidet med andre land og om en internasjonal arrestordre kom til å bli utstedt. Det er
forståelig at politimyndigheter opptrer med diskresjon, men det var likevel påfallende at vi fikk
svært få svar. Var det fordi de ikke hadde noen svar?
Samtidig hadde vår publisering gjort saken internasjonal. Gjennom stadige spørsmål til ulike
land i etterkant fikk vi bekreftet at tysk påtalemyndighet hadde opprettet kontakt med
Nederland for å forfølge sporene etter en av Levievs medhjelpere, og hvordan Sverige
samarbeidet med flere andre land og mottok tips fra ulike deler av verden.
4.5.2 Politidokumenter i Nederland
Nederlandsk politi var blant dem som ikke besvarte et eneste spørsmål, under henvisning til
taushetsplikt. Her fant vi imidlertid andre veier til informasjon i en konkret sak hvor et
kjærestepar var blitt lurt av Leviev i forbindelse med utleie av en leilighet i Amsterdam. Vi møtte
dem og de viste oss politidokumenter de hadde i sin egen straffesak.

4.6 Tips fra flere kontinenter – kartlegger flere ofre
Samme dag som vi publiserte, begynte den engelske versjonen av saken å spre seg til ulike deler
av verden. Vi fikk en rekke tips. I løpet av dager hadde vi tre ulike team som møtte tidligere ofre
og andre kilder i London, New York og Amsterdam. I noen tilfeller dreide dette seg om personer
som var klare til å la seg intervjue, som kjæresteparet i Amsterdam eller en jødiske familie i New
York.
24. februar publiserte vi saken Svindlerens ofre, en interaktiv kartlegging av Levievs ofre rundt
omkring i verden.
4.6.1 Innhentet nye banktransaksjoner
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Tipsene ga oss også tilgang til ny dokumentasjon. En tysk kvinne ga oss for eksempel oversikt
over transaksjoner i januar og februar 2018. Dette var en viktig periode. Fjellhøy hadde møtt og
begynt å date Leviev i januar. Mot slutten av februar ba Leviev henne om økonomisk hjelp. Ved
hjelp av disse nye banktransaksjonene fikk vi detaljert kunnskap om hvor han hadde oppholdt
seg i denne perioden.
Vi fikk også på ny bekreftet hypotesen om hvordan penger fra én kvinne ble brukt til å overbevise
den neste. Leviev hadde for eksempel sendt Fjellhøy bilder fra en reise til Cayman Islands, et
eksklusivt og dyrt reisemål, før hun hadde gitt ham noe penger. Gjennom de nye transaksjonene
fikk vi dokumentert at det var den tyske kvinnen som hadde betalt for turen til Cayman Islands.
4.6.2 Kom i kontakt med «ufrivillige» medhjelpere
Fjellhøy hadde beskrevet hvordan menneskene som omringet Leviev, bekreftet historien hans
som diamantmilliardær og hvordan det gjorde henne trygg. Han omtalte dem som
forretningspartnere, personlige assistenter og livvakter.
Men det var flere: De som arbeidet som privatsjåfører eller kabinpersonale på privatfly. Gjennom
kun å yte sin vanlige service ga de også sin indirekte bekreftelse av Levievs historie. De var
«ufrivillige medhjelpere». Etter publisering kom vi i kontakt med flere slike. Blant dem var en
sjåfør i London som jobbet for Leviev. Da Fjellhøy møtte Leviev for første gang i London i januar
2018, kjørte han henne for at hun skulle hente sitt pass i leiligheten, før hun ble med Leviev til
Bulgaria i et privatfly. Sjåføren bekreftet Levievs historie – fordi han hadde trodd på den selv,
oppga han.
Flere av Levievs tidligere ofre har også fortalt at de er blitt presentert som «bestevenninne» eller
«personlig assistent» overfor nye ofre, uten at de har hatt et ønske om det. Hittil har ingen av de
ufrivillige medhjelperne ønsket å stille til åpne intervju.

4.7 Kildenettverk ga informasjon om pågripelse
Selv om medier over hele verden hadde publisert saker om Leviev, var han fortsatt på frifot
gjennom hele våren 2019. Det var i praksis blitt sommerferie da en melding tikket inn utpå
ettermiddagen fredag 28. juni fra en av våre kilder: «They have arrested him in Athens».
Vi kontaktet andre kilder og fikk raskt bekreftet informasjonen fra Levievs advokat, Yaki Kahan.
Pågripelsen hadde skjedd samme ettermiddag som vi ble varslet av vår kilde.

4.8 Hellas: Kilder og observasjon
I Athen møtte vi på to store utfordringer. For det første var byens politimyndigheter og
rettsvesen totalt avvisende til å gi oss informasjon. Den andre utfordringen var at vi ikke fikk tak
i en fikser eller tolk på så kort varsel. Alle rettslige møter gikk på gresk.
At vi i Israel hadde bygget et godt forhold til Levievs advokat, Yaki Kahan, viste seg derfor å bli
avgjørende. Han introduserte oss for Levievs greske advokat. Advokatduoen ga oss viktig
informasjon for å kunne følge dramaet.
Selv med denne informasjonen var arbeidsforholdene i Athen krevende. Området med ulike
domstoler var stort og uoversiktlig, og bestod av nærmere 20 bygninger. Det var viktig for oss å
sikre bilder og video av Leviev, samt å få med oss hvilken av bygningene han gikk inn i, for å
overvære selve høringen. Løsningen ble at vi møtte opp flere timer i forkant, gjorde oss kjent
med området, delte oss og sto «på post» i hver vår ende av området. Gjennom den metodiske
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tilnærmingen klarte vi å sikre bilder og video av Leviev på vei inn og ut av ulike rettsbygninger.
Og for første gang uttalte han seg til oss.
I løpet av fem hektiske dager ble Leviev pågrepet for bruk av falskt pass, dømt i en hurtigrettssak
og begjært utlevert til Israel.

4.9 Tilbake i Israel: Tillatelse til å filme i retten og overrekking av brev
I oktober 2019 ble Leviev utlevert til hjemlandet Israel og satt i varetekt med bakgrunn i tiltalen
fra 2012. Selv om svindel og bedrageri i Europa ikke var en del av tiltalepunktene, var det viktig
for oss å følge saken mot Leviev. I november dro Natalie, Kristoffer og Tore til Tel Aviv for å
overvære en av de mange rettshøringene i straffesaken mot ham. Gjennom Uri Blau hadde vi
kontaktet retten i Tel Aviv og fått tillatelse til å filme og fotografere inne i rettssalen.
Gjennom hans advokat leverte vi også et brev til Leviev, hvor vi forklarer hvorfor vi ønsker
å høre hans side av saken. Vi har foreløpig ikke fått svar.

5 ETIKK OG SPESIELLE ERFARINGER
5.1 Mulighet til å trekke seg
Gjennom vår omfattende kontakt med Cecilie Fjellhøy fra juni 2018 og frem til publisering i
februar 2019, var det for oss aldri tvil om at hun ønsket å stå frem med historien sin. Det var
likevel viktig å gjøre egne vurderinger av vår rolle overfor en person som befant seg i en sårbar
situasjon. Dette førte til at vi ga henne gjentatte muligheter til å trekke sin medvirkning i
reportasjen. Dette var et tilbud som blant annet ble gitt av prosjektets reportasjeleder, Lars
Håkon Grønning, i et møte tre dager før publisering. Hun ytret aldri noe ønske om å trekke seg.

5.2 Advare om ulike reaksjoner
Vi ønsket også å forberede Fjellhøy på at vi ikke kunne garantere at reaksjonene mot henne i
sosiale medier og offentligheten bare ville være positive. Det var åpenbart at det blant leserne
ville finnes de som uansett mente det var uforståelig at Fjellhøy hadde latt seg presse til å gi
Leviev et så stort pengebeløp. I et møte gjorde Dagsordens avdelingsleder Anders Sooth Knutsen
det derfor klart at det også kunne komme negative reaksjoner.

5.3 Pernilla Sjøholm i München
Vi befant oss i en krevende situasjon med kort tidshorisont da vi litt før midnatt fredag 1. februar
2019 skulle bestemme oss for om vi skulle reise etter Pernilla Sjøholm til München. Kunne det at
vi reiste påføre henne et press? Eller medføre at hun i praksis opptrådte på oppdrag fra VG? Vi
landet på at svaret på begge spørsmålene var nei.
Sjøholm var helt uavhengig av VG fast bestemt på å reise for å møte Leviev. Da Erlend forlot
møtet med henne samme fredag, var det ingen felles avtale med henne om at VG skulle reise til
München. Det var først på telefon etter møtet at Erlend ga beskjed om at vi hadde mulighet til å
reise, om hun ikke hadde noe imot det. Det hadde hun ikke. Hun fant det derimot betryggende
at vi var i samme by. I et notat skrevet på Gardermoen morgenen etter møtet med Sjøholm
beskriver Erlend sine vurderinger: «Jeg sa også [til henne] at om det var den minste risiko for
henne, så er det ikke verdt det. Jeg var tydelig på at jeg ikke kunne gi henne noen råd om å reise».
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I München opptrådte vi derfor på Sjøholms premisser, i stedet for omvendt. Dette innebar at vi
ikke hadde mulighet til å konfrontere Leviev der og da. Dette inngikk også i vår egen
sikkerhetsvurdering. Selv om hverken vi, gjennom flere måneders arbeid, eller Sjøholm,
gjennom en relasjon over nesten ett år, hadde opplysninger om at han kunne være farlig eller
voldelig, ønsket vi ikke å skape en situasjon som kunne komme ut av kontroll.

5.4 Ikke konfrontere selv
Det kan problematiseres at vi filmet samtalen Sjøholm hadde med Leviev på VG-huset, hvor hun
konfronterte ham. Vi var ikke en del av samtalen og Leviev visste ikke at vi filmet den. Til det vil
vi understreke at vi en rekke ganger hadde forsøkt å komme i kontakt med ham. Det var åpenbart
at han gjorde seg utilgjengelig. Uavhengig av dette hadde vi et ansvar for å få frem hans syn på
de konkrete anklagene vi planla å publisere, og da ble dette siste utvei.

5.5 Publisering av Levievs bilder og video
Gjennom Fjellhøy hadde vi fått tilgang til store mengder bilder og videoer som Leviev hadde tatt
selv og følgelig hadde opphavsretten til. Vi besluttet å bruke en rekke av disse. Det er gjennom
årene gjort flere vurderinger av grensedragningen mellom åndsverkslovens opphavsrett og
medienes nyhetsrett. Vi mente nyhetsretten her åpenbart måtte vinne frem for å dokumentere
en systematisk svindlers metoder og hvilken livsstil han kunne ha som følge av sine bedragerier.

5.6 Identifisering
Spørsmålet om å identifisere en mann sammen med en anklage om at han er en svindler, uten at
han var dømt for de samme forholdene, ble grundig vurdert. Vi baserte vår avgjørelse aller først
på at vi hadde en offisiell bekreftelse fra israelsk politi om at vi hadde riktig mann. Videre hadde
vi innhentet dokumentasjon i form av dommen fra Finland og tiltalen fra Israel, som beskrev et
tilnærmet identisk modus. Gjennom Fjellhøy og Sjøholms omfattende dokumentasjon kunne vi
slå fast at han hadde fortsatt og intensivert virksomheten sin. En identifisering kunne også bidra
til å forhindre nye kriminelle handlinger.

5.7 Offer eller medhjelper?
Gjennom hele prosjektet har vi vært nødt til å gjøre fortløpende, kritiske vurderinger av de ulike
kildenes lojalitet.
I Nederland visste vi om en kvinne Leviev hadde introdusert som sin årelange personlige
assistent overfor Fjellhøy og Sjøholm. Men var hun egentlig et offer? Hva ville det innebære å
kontakte henne? Senere fikk vi vite at hun hadde varslet Leviev om våre forsøk på å nå henne.
Dette bekreftet for oss at vi hadde gjort nødvendige vurderinger da vi i prosjektets tidlige fase
avventet å kontakte kilder vi var usikre på (se 2.9).
En annen kvinne befant seg i en europeisk storby. Hun ville ikke oppgi navn og kommuniserte
blant annet via en anonym e-postadresse. Opplysningene hun hevdet å ha, virket svært
interessante. Hun godtok å møte oss om vi kom til en togstasjon utenfor byen hun bodde i. Hun
fremsto troverdig. Det viste seg likevel at hun var mer interessert i få informasjon enn å gi. Det
gjorde oss skeptiske, men vi forsøkte å holde kontakt uten å dele kritiske opplysninger. Snart
sluttet hun å svare fra den anonyme e-postadressen.
Om denne kvinnen var et offer eller en medhjelper, får vi neppe vite – men vi tok høyde for begge
deler i dialogen med henne. Hun føyer seg inn i rekken av eksempler på de kildekritiske
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vurderingene vi måtte gjøre. Under 2.3 har vi også vist til en finsk kvinne som var et dokumentert
offer, men som Fjellhøy oppfattet som en av Levievs medhjelpere. Og under 4.6.2 forteller vi om
de som ble Levievs «ufrivillige medhjelpere», uten å nødvendigvis forstå det selv.
Felles for alle disse var at det kunne være vanskelig å fastslå om de var et offer eller bevisst
medhjelper. De kunne også bevege seg mellom disse kategoriene, eller passe inn i begge: være
personer som valgte å spille på lag med ham i håp om å få sine penger tilbake.

6 MOTSTAND
6.1 Levievs utilgjengelighet
Det var tidlig i prosjektet åpenbart at Simon Leviev kom til å være vanskelig å få tak i. Så langt vi
så, hadde han ingen aktive profiler i noen sosiale medier, ingen kjent adresse og han var var
konstant på reisefot. Vi hadde også opplysninger om at han ba kvinner han var i kontakt med om
å lukke ned sine profiler i sosiale medier. Da vi i januar 2019 begynte å kontakte ham på ulike
telefonnumre, fikk vi bekreftet våre antagelser. Som beskrevet gjennom denne rapporten
besvarte han ikke en eneste henvendelse. Hver gang vi kontaktet ham fra et telefonnummer, ble
det blokkert. Våre henvendelser etter publisering ble heller ikke besvart. Se også 3.9.

6.2 Trusler mot kilder
Som nevnt allerede i innledningen fremsatte Leviev trusler mot Fjellhøy i e-post i mai 2018.
Ordlyden er lik truslene han fremsatte muntlig overfor Sjøholm da hun konfronterte ham over
telefon i februar 2019. Han sa at det hun gjorde ville medføre en «reaksjon» og at prisen kom til å
bli «større enn penger». Dette var ubehagelig for våre to viktigste kilder, men Leviev lyktes ikke
med å true dem til taushet.

6.3 Trusler mot journalist
I arbeidet med å få tak i Leviev hadde Erlend kontaktet en rekke personer som kunne tenkes å ha
kontakt med ham. Dette hadde åpenbart gjort Erlend til den Leviev rettet sin oppmerksomhet
mot. Gjennom en kilde fikk vi et lydopptak hvor han forklarte i detalj om undersøkelser han
hadde gjort rundt Erlend. Til tross for at for eksempel Erlends mobilnummer er registrert på VGs
adresse, hadde han lyktes med å finne hjemmeadressen. Han fortalte at han med letthet kunne
sende noen til Norge for å oppsøke Erlend.
Truslene både mot kilder og journalist ble drøftet med nærmeste ledelse. Vi var fra tidligere ikke
kjent med at Leviev hadde brukt vold mot noen. Selv om det var ubehagelig, var vurderingen at
Leviev befant seg langt unna Skandinavia og med begrensede midler. Vi oppfordret likevel til å
utvise varsomhet og valgte selv å gjøre det samme.

7 SLIK VAR ARBEIDET ORGANISERT
Arbeidet med saken begynte da vi mottok tipset i juni 2018. Erlend Ofte Arntsen gjorde de
innledende undersøkelsene. Natalie Remøe Hansen og Kristoffer Kumar fra VGTV inngikk i et
team med Erlend fra august. Foruten reportasjeturen til Israel høsten 2018, hadde alle tre andre
andre oppgaver på hver sin kant frem til midten av januar 2019. Derfra var saken et prosjekt på
fulltid for alle tre i cirka to måneder. Oppfølgingen utover dette har blitt gjort parallelt med andre
prosjekter.
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8 DETTE ER NYTT
VG har gjennom dette prosjektet avslørt:
•
•
•
•
•
•

En internasjonal svindler som brukte Tinder for å komme i kontakt med personer han
kunne utnytte gjennom en avansert dekkhistorie og kyniske metoder.
At han har minst 16 ofre i Europa, Israel og USA. Vi kommer fortsatt i kontakt med ofre.
Hvordan han opererte fritt i Europa gjennom å begå bedrageriene i en rekke ulike land,
slik at han reduserte risikoen for at den enkelte politimyndighet ville etterforske ham.
Hvordan norsk politi henla saken mot samme mann uten å etterforske, og deres
manglende vilje til å ha politisamarbeid på tvers av landegrenser.
Hvordan Leviev gjennom Fjellhøy i løpet av uker kunne få tilgang på to millioner i kreditt
uten at bankenes rutiner hindret det.
At det er mulig å finne en bedrager som er anmeldt i en rekke land og som forsøker å gjøre
seg utilgjengelig.

9 KONSEKVENSER
•

•

•

•
•

•

•

Simon Leviev ble i 28. juni 2019 pågrepet i Hellas i samarbeid med israelsk politi og
Interpol, hvorpå han raskt ble begjært utlevert av Israel. Den formelle juridiske
bakgrunnen var bedragerier begått rundt 2010-2011 i hjemlandet. Leviev rømte fra denne
straffesaken høsten 2011 og var på frifot frem til han ble arrestert i Finland i 2015. Etter å
ha blitt utlevert til Israel, flyktet han på nytt til Europa i 2017.
Først etter VGs avsløring, som fikk bred omtale i israelske medier, valgte Israel å etterlyse
ham internasjonalt – åtte år etter hans første rømning og etter at et en rekke nye ofre
hadde blitt rammet.
I oktober 2019 ble Simon Leviev utlevert fra Hellas til Israel og satt i varetekt. 30.
desember ble han i Tel Avivs tingrett dømt for bedrageri, tyveri og dokumentforfalskning.
Straffen ble 15 måneders fengsel, i tillegg til at han må betale en erstatning på over
380.000 kroner til de fornærmede og en bot på over 50.000 kroner til staten.
VGs arbeid med saken førte til nye anmeldelser av Leviev i blant annet Sverige og
Nederland.
Tysk politi hadde mottatt en anmeldelse av Leviev. Gjennom VGs avsløring ble de kjent
med sakens «internasjonale kontekst», ifølge en e-post fra en tysk etterforsker. Senere ble
det klart at tysk politi samarbeidet med nederlandsk politi.
Etter at VG hadde jobbet med saken siden juni 2018, besluttet Gjensidige i januar 2019 å
frafalle et krav mot Fjellhøy på rundt 200.000 kroner. Selskapet begrunnet dette med en
gjennomgang av dokumentasjon de hadde fått fra henne og at de mente hun hadde vært
utsatt for trusler.
Gjennom VGs arbeid med saken har en rekke av kvinnene som ble lurt og svindlet av
Leviev, fått kontakt med hverandre og dannet et felles nettverk.
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NDER-SVINDLEREN

Han har forført og svindlet unge kvinner for millioner,
og er på rømmen fra politiet i flere land. VG har i et
halvt år jaktet den internasjonale bedrageren på 
flere kontinenter. Vi fant ham i München.
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Av ERLEND OFTE ARNTSEN, NATALIE REMØE HANSEN, KRISTOFFER KUMAR og TORE KRISTIANSEN (foto) Research i Israel: URI BLAU

Cecilie Schrøder Fjellhøy (31)
Det norske offeret

Pernilla Elisabeth Sjøholm (32)
Det svenske offeret

MÜNCHEN

LONDON - SOFIA

Sigarettrøyken
stiger opp foran

Ett år tidligere.

2. februar 2019

smilet hans. Den
pent kledde
28-åringen har
skrudd på sjarmen
München
overfor svenske
Pernilla Sjøholm.
Hun spiller med.
Det han ikke vet, er at hun har funnet ut
hvem han egentlig er. Det han heller ikke
vet, er at hun har latt VG spore bevegelsene til hennes iPhone og følger det hele på
avstand.

Siden i fjor sommer har VG jaktet spo-

rene hans i Europa og hans hjemland, Israel. 2. februar i år fant vi ham i München.
Bak Simon Leviev er inngangsdøren til
et av byens mest eksklusive hotell, Mandarin Oriental. På gaten foran ham står den
blanke Maseratien han kjører. Ved siden av
ham står mannen han omtaler som sin forretningspartner, en kamerat fra Tel Avivområdet i hjemlandet.

De siste årene har israeleren reist over

hele verden. Fra Bangkok til London. Fra
Cape Town til Karibia. Og brukt penger.
Masse penger. På ekstrem luksus, privatfly
og nattklubber.
Kontrasten kunne knapt vært større til
hans ultraortodokse opphav i en fattig, israelsk forstad.
Overfor kvinner i en rekke europeiske
land har 28-åringen utgitt seg for å være
sønn av diamantbillionæren Lev Leviev fra
Israel. Det er løgn. Han er en dømt og etterlyst bedrager.

Én av kvinnene som er blitt løyet for, er

Cecilie Schrøder Fjellhøy (31) fra Lillestrøm.
Én annen er Pernilla Elisabeth Sjøholm (32)
fra Stockholm.
De vet begge mye om Levievs bedragerske metoder. Det er de – blant flere –
som har betalt for luksuslivet hans.

Januar 2018

Lørdag kveld, 13. januar 2018. Den sinLondon
gle webdesigneren
Cecilie Fjellhøy er
Sofia
hjemme i leiligheten
hun leier i London.
Egentlig er hun i en
hektisk innspurt for
å ferdigstille masteroppgaven sin, men akkurat nå ligger mobilen i høyre hånd. Med
tommelen sveiper hun stort sett til venstre
– avviser mann etter mann på datingappen
Tinder.
Fjellhøy stopper opp ved bildet av mann
som titter ut av en privatjet. Han kaller seg
Simon Leviev. Hun sveiper til høyre, gir han
et «hjerte». Det gjør også Leviev når han ser
hennes Tinder-profil. De har matchet.

Formiddagen etter må Fjellhøy vente

noen minutter på femstjernershotellet Four
Seasons rett ved Hyde Park før han kommer ned fra rommet sitt.
Det kommer ikke til å bli et langt møte.
Leviev skal reise videre samme dag. Han
forteller at han er sjefen i et diamantselskap
som eies av hans far Lev Leviev – kjent som
«the king of diamonds».
– Og det betyr at jeg er prinsen, sier han.

Fjellhøy synes praten flyter lett. Han

fremstår sjarmerende og karismatisk. Etter
20 minutter sier han:
– Vi skal til Sofia i Bulgaria i dag. Har du
lyst til å være med?
Fjellhøy får knapt tid til å tenke seg om.
Det skjer nå. De skal dra. Hun er en som
heller vil angre på noe hun har gjort, enn
noe hun ikke har gjort – så hun sier ja.

Leviev forteller at teamet hans venter.

Fjellhøy blir introdusert for to privatsjåfører, en livvakt, en forretningspartner, i tillegg til en ekskjæreste og datteren Leviev
skal ha fått med henne.
Hun beroliges av at flere skal være med,

ikke minst at Leviev har bevart en så god
relasjon til sin datters mor.
En av Levievs sjåfører får henne hjem i
en Rolls-Royce kabriolet. Hun pakker pass
og en bag med det nødvendigste. Deretter
kjøres hun til en ventende privatjet øst for
London.
– Den opplevelsen av å gå inn i et privatfly når du aldri har vært inne i et før ... Det
er en euforisk følelse, sier Fjellhøy i dag.
Hun har med seg laptopen for å få jobbet
med masteroppgaven sin, men plutselig
kommer det hvit duk på bordet. De skal serveres. Hun gir opp skolearbeidet.

Fremme i Sofia sjekker de inn på et Hil-

ton-hotell. Dagen etter skal Leviev og hans
entourage til Barcelona. Hun kjøres tilbake
til flyplassen for å dra hjem.
Leviev betaler.
Kontakten mellom de to fortsetter på samtaleappen WhatsApp, mer og mer kjærlig,
gjensidig intens og nyforelsket.
De neste månedene kommer det ikke til
å være én dag de ikke skriver til hverandre.
Fjellhøy har gitt VG fullt innsyn i hele denne chatteloggen.

FØRSTE DATE: 14. januar i fjor, bare timer etter at
til Sofia i Bulgaria. Foto: PRIVAT

Leviev er alltid tilgjengelig. «Jeg har al-

dri følt det på denne måten. Aldri! Hvis noen hadde fortalt meg det, ville jeg ikke engang trodd på det,» sier han i en talemelding bare fire dager etter at de møttes for
første gang. Han sender linker til hoteller i
Barcelona og Wien, hvor han skal befinne
seg fra den ene dagen til den andre.
Uken etter deres tur til Bulgaria er han
tilbake i London. Tiden er knapp for den
travle diamanthandleren, men en av kveldene finner han tid. Han møter Fjellhøy med
en sprakende gul Lamborghini Aventador.
De skal på klubb – eksklusive Tramp, kjent
for flere tiår med celebre gjester fra filmog musikkverdenen.

Skuffelsen over at hun ikke får være ale-

ne med han hun nå ser på som kjæresten
sin, overskygges av gleden over at de får
litt tid sammen. På innsiden venter forretningspartneren og en jente han er på date
med, et par sjåfører og champagne, ifølge
Fjellhøy.
Leviev betaler.

LUKSUSSVINDLER: Simon Leviev har
mange dyre briller. I en eksklusiv brillebutikk i
København brukte han nesten 60.000 kroner
av Cecilie Fjellhøys penger. Foto: PRIVAT
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«Den opplevelsen av å gå inn i et privatfly når du aldri
har vært inne i et før... Det er en euforisk følelse»
Cecilie Fjellhøy
Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm drakk en kopp kaffe med Simon Leviev, befant hun seg på et privatfly med ham, hans angivelige livvakt, forretningspartner og eks-kjæreste. Turen gikk fra London

ETTERLYST: Frem til 2017 het Simon Leviev noe annet:
Shimon Yehuda Hayut. Israeleren kommer fra en ultraortodoks, fattig forstad utenfor Tel Aviv og er etterlyst i
hjemlandet for bedrageri. Her i en privatjet med en Guccigenser til rundt 7000 kroner. Foto: PRIVAT

TINDER: Slik var de første meldingene mellom
Fjellhøy og Leviev. Foto: SKJERMDUMP

MASTEROPPGAVE: Webdesigneren Cecilie Fjellhøy var egentlig i
en hektisk innspurt på sin masteroppgave da hun endte opp på privatfly med Simon Leviev på første deres første møte. Her forsøker
hun å skrive mens de flyr til Sofia. Foto: PRIVAT
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100 ROSER: På sin bursdag, 10. februar i
fjor, fikk Fjellhøy 100 røde roser på døren
sin. Da var det gått mindre enn én måned
siden de møttes for første gang. Foto: PRIVAT

«Jeg har aldri følt det på denne måten.
Aldri! Hvis noen hadde fortalt meg det,
ville jeg ikke engang trodd på det.»
Simon Leviev til Cecilie Fjellhøy på WhatsApp

FALSKT FORHOLD: Gjennom vinteren og våren 2018 trodde Cecilie Fjellhøy at Simon Leviev var kjæresten hennes. Den angivelige
diamanthandleren kalte henne for sin kommende kone og oppfordret henne til å leie en leilighet i London de kunne flytte inn i når
trusselsituasjonen mot ham var over. Foto: PRIVAT

LONDON - OSLO AMSTERDAM
Februar – mai 2018
Det er nå han begynner å så de før-

Oslo
ste frøene av frykt
hos Fjellhøy.
Diamantbransjen
er farlig. Han har
Amsterdam
London
konkurrenter som vil
ham vondt. Det er
trusler mot ham. Han
kan ikke komme til London mer. Risikoen
er for høy. Samtidig som Leviev forteller
Fjellhøy om farene som truer ham, og dermed henne, fortsetter han å overøse henne
med oppmerksomhet og kjærlighet fra avstand. På 30-årsdagen sin 10. februar får hun
100 røde roser på døren. De skriver til hverandre om å reise til et varmt sted. Han kaller henne sin kommende kone.
En uke senere er Fjellhøy i Oslo. Leviev
har lovet å komme. Grytidlig om morgenen får hun melding om at han har

landet og sjekket inn på Hotel Continental i
Oslo sentrum.
Fjellhøy haster dit da hun leser meldingen. De får bare en liten time sammen før
hun må være til stede på en jobbrelatert fagdag, årsaken til at hun egentlig er i Oslo disse dagene. Selv har Leviev også et fly han
må rekke.

det vært fantastisk. Jeg setter virkelig pris
på det, sier han.
Fjellhøy har møtt en rekke mennesker
rundt ham som bekrefter historien han forteller. Hun er blitt fløyet rundt i Europa på
hans regning. Selvsagt er han god for pengene. Om hun, nå hans nærmeste, kan hjelpe ham med en liten ting, hvorfor ikke?

Men dette, at han reiste helt til Oslo, bare for å se henne en slik kort stund, forankrer Fjellhøys tiltro til ham.Hvem gjør noe
sånt om de ikke er den de sier de er? kommer hun til å spørre seg selv senere.
20. februar er det gått over fem uker siden de matchet opp på Tinder. Og det er
gått én dag siden han fløy til Oslo for å møte henne for en time.
Dette er dagen da Leviev for første gang
begynner å snakke om at han trenger hjelp.
Det handler om truslene han har mot seg.
Motstanderne hans forsøker å hindre hans
bevegelsesfrihet. Han får ikke lenger brukt
kredittkortene sine. De kan overvåke transaksjonene. Rådet fra hans sikkerhetsteam
er at han ikke må etterlate elektroniske spor.

– Jeg stoler på deg, babe. Jeg er bare redd

Kan hun søke om et kort hos American
Express som han kan «linke» til sitt kort?
– Det føles ikke komfortabelt å spørre om.
Men hvis du er villig til å hjelpe meg, ville

SELFIE: Leviev holdt kontakt med Fjellhøy
daglig på chatteappen WhatsApp. De
sendte ofte bilder og filmer av hva de holdt
på med. Foto: PRIVAT

lona. I en Burberry-butikk i Cape Town dras
det ytterligere 20.000 kroner.
Men Fjellhøy har sett forbruket hans også før han fikk låne hennes kort, og legger
til grunn at dette er business as usual.

Grensen for kreditt nås, igjen og igjen,

for å få navnet mitt involvert i noe jeg ikke
burde. Liker deg så mye og vil være med
deg, bare litt redd, skriver hun til ham.
I begynnelsen av mars reiser Fjellhøy til
Amsterdam for å møte mannen hun tror er
kjæresten sin. Og for å gi ham kortet fra
American Express hun to uker tidligere bestilte i sitt eget navn.
Fra 2. til 25. mars kommer kortet til å bli
trukket for 76.463 pund, eller rundt 830.000
norske kroner. Det er flybilletter til Tel Aviv, Berlin, Bangkok, Paris, New York, Barcelona, Dubai.

fremgår det av chatteloggen fra WhatsApp.
– Kjemp mot dem for å få åpnet kortet,
skriver Leviev.
Han forteller at han overfører penger til
henne. Det går fire dager. Åtte dager. Han
har mange unnskyldninger for hvorfor pengene ikke kommer. Gjennom våren får hun
også dokumentasjon på ulike overføringer
til hennes konto.
– Men jeg mottar aldri noen penger, sier
Fjellhøy.
I mellomtiden tar hun opp flere mindre
forbrukslån i andre banker for å fylle opp
kredittkortene. Han sender henne også
lønnsslipper som skal vise at han har ansatt
henne i selskapet sitt.

Hotellene som bookes, er Ritz Carlton
i Berlin, W i Barcelona og Conservatorium
i Amsterdam. I Bangkok dras kortet for
23.000 kroner i en Christian Louboutinforretning. Omtrent samme sum blir trukket på en Gucci-butikk i Barcelona, før 15.000
kroner trekkes hos Versace, også i Barce-

American Express stenger til slutt
kortet helt. De vil møte Fjellhøy for å fortelle hva deres «etterforskning» har avklart,
ifølge en melding hun sender til Leviev.
Han skriver tilbake:
– Det er deg og meg mot alle.
Deretter blir det et mastercard fra DNB.
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Simon Leviev
●●Født 27. september 1990.
●●Opprinnelig navn er
Shimon Yehuda Hayut.
●●Kommer fra Bnei Brak utenfor Tel Aviv i
Israel.
●●Endret navn til Simon Leviev i 2017,
ifølge israelsk politi.
●●Dømt for bedrageri av kvinner han møtte
gjennom Tinder i Finland i 2016.
●●Etterlyst i Israel i forbindelse med tyveri,
bedrageri og forfalskninger.
●●Etterlyst i Storbritannia i forbindelse
med bedrageri.
●●Har operert under navnene Mordechai
Nisim Tapiro, Avraham Levy og Michael
Biton.

LIVVAKTEN: Slik så bakhodet til Levievs
angivelige livvakt ut etter hendelsen i
København 8. april i fjor. Foto: PRIVAT

Slik brukte han pengene
Leviev reiste verden rundt og brukte
Cecilie Fjellhøys kredittkort. Dette er
noen av transaksjonene:
●●11. mars 2018: Christian Louboutin,
Bangkok, 24.749 kroner
●●17. mars 2018: Gucci, Barcelona,
24.702 kroner
●●20. mars 2018: Emirates-flybillett,
Cape Town, 65.577 kroner
●●24. mars 2018: Burberry, Cape Town,
21.458 kroner
●●1. april 2018: Operakjelleren, Stockholm,
19.538 kroner
●●5. april 2018: Dolce & Gabbana,
Amsterdam, 20.058 kroner
●●7. april 2018: Poul Stig Briller,
København, 60.043 kroner
●●8. april 2018: Hotel D'Angleterre,
København, 37.282 kroner

BLODIG T-SKJORTE: Natt til 8. april fikk Fjellhøy meldinger på sin telefon fra Leviev om
et angrep på ham og hans livvakt i København. Leviev brukte hendelsen til å overbevise
Fjellhøy om at truslene mot ham var reelle. Foto: PRIVAT

Nye reiser, blant annet til Curaçao i Karibia.
Nye luksuskjøp, som nesten 60.000 kroner
i brillebutikken Poul Stig i København.
Da siste transaksjon gjøres 54 dager etter at Leviev mottok det første kortet fra
Fjellhøy, vil det totale forbruket på begge
kortene være på 1.979.800 kroner.

På en av transaksjonene for en flybil-

lett til Amsterdam finner VG navnet på en
svensk kvinne: Pernilla Sjøholm (32) fra
Stockholm, som jobber med salg av kaffemaskiner.
Fordi Fjellhøy bruker mobilappen til American Express, ser hun ikke der og da hvem
flybilletten er kjøpt til, forteller hun i dag.
Det er først da hun lang tid etterpå logger
seg inn via PC og printer ut transaksjonsoversikten, at dette navnet vil bli synlig.
Sjøholms reise til Amsterdam i midten av
mars 2018 blir hennes første av mange møter med Leviev. Hun ankommer den nederlandske hovedstaden et par uker etter
Fjellhøy har vært der for første gang.
Samtidig gleder Fjellhøy seg til å møte
ham igjen, i påskehelgen.
Men da hun ankommer på langfredag, får
Leviev en telefon fra sin angivelige sikkerhetsvakt. Han setter telefonen på høyttaler. Livvakten forteller at Leviev må reise,
husker Fjellhøy. Han er i fare. Livvakten

ber han så skru av alle lysene i leiligheten,
fordi noen kan være rett utenfor. Leviev titter ut av vinduene gjennom persiennene.

Senere skal et slagsmål i København bli

brukt til å fortelle den samme historien –
at fiendene hans forsøker å ta han hvor enn
han beveger seg.
Neste morgen drar han. Fjellhøy forlates
alene gjennom påskehelgen i leiligheten
han disponerer i Amsterdam. Hun er redd,
men samtidig mer overbevist enn noen gang
om at truslene er reelle.
Men hvor reiser han egentlig? Til Stockholm for å treffe Sjøholm.
– Jeg husker at han var veldig ivrig på å
komme til Stockholm i påskehelgen. Jeg
skulle ingenting, så det var ok for meg, husker Sjøholm.
Transaksjonene på Fjellhøys kredittkort
viser at han bor på hotellet Nobis. Han bruker tusenvis på Sturecompagniet. Totalt går
det ut over 100.000 kroner denne helgen.
Den største regningen plukker han opp på
restauranten Operakjelleren. 20.000 svenske kroner.
– Ja, jeg var på Operakjelleren, men jeg
dro derfra. Det var så mange jenter der med
ham. Sikkert seks-syv stykker. Det orket jeg
ikke, sier Sjøholm. Utover i 2018 blir hun
bedre og bedre kjent med Leviev.

PLATINUM: Fjellhøy mottok dette kortet
fra American Express ved å følge Levievs
instrukser om å oppgi høy inntekt. Foto:
PRIVAT

– Men vi ble aldri kjærester. Vi har vært
venner.
Mot slutten av april 2018 ringer American
Express til Cecilie Fjellhøy omtrent daglig.
Hun svarer ikke, men klamrer seg til det Leviev sier. Håpet har vært en påstått forretningsavtale rundt et hotell. Så våkner hun
en morgen til en nedslående melding fra ham:
– Jeg mistet avtalen.
Hennes to millioner norske kroner i full fart
på vei til ulike forfallsdatoer, reduseres i
Levievs verden til ingenting mot de hundrevis av millioner han påstår at han nå har
mistet. Hun begynner å frykte det verste.
– Men jeg skjønte at hvis det endelig gikk
opp for meg at dette her ikke er virkelig, og
han forsvinner, så får jeg i hvert fall ikke
pengene mine igjen. Så lenge jeg hadde kontakt med ham, så var det lille håpet fremdeles der, hvis jeg ga ham det han ville, sier
Fjellhøy i dag.

Samtidig fortsetter bedrageren med

trusler om å avslutte forholdet, utskjellinger og oppfordring om å finne mer penger,
slik at han bare kan komme seg gjennom
de neste dagene.
Fredag 4. mai rakner Cecilie Fjellhøys verden. Foran henne sitter to representanter
fra American Express. Saken hennes er så
alvorlig at kredittkortselskapet har valgt å

●●21. april 2018: Mad Fox Club,
Amsterdam, 27.773 kroner
●●22. april 2018: Conservatorium Hotel,
Amsterdam, 68.968 kroner

møte Fjellhøy ansikt til ansikt på jobben
hennes midt i London.
Den ene representanten fra American Express spør, ifølge Fjellhøy, om han kan se
et bilde av mannen hun møtte noen måneder tidligere.
– Ja, det er ham, sier den utsendte fra American Express, husker Fjellhøy.

Kredittkortselskapet vet om flere an-

dre i samme situasjon som henne. Kvinner
som er blitt lurt for store pengesummer.
– Der og da kom pengene i andre rekke.
Det var bare et sjokk ut av en annen verden. Alt det jeg trodde han var, det var jo
bare en løgn, sier Fjellhøy i dag.
På en og samme dag føler hun at hun har
mistet kjæresten sin, kontrollen over livet
sitt, sin økonomiske frihet og alle fremtidsplaner.
Da hun noen dager senere konfronterer
Leviev, får hun en e-post med trusler tilbake.
– Vi kjenner deg. Din familie. Dine venner. Husk at hver handling, vil bli møtt med
en større motreaksjon. Så da kan du forestille deg hva som vil skje, skriver han.
Det er det siste Fjellhøy hører fra ham.
Hun går til politiet i London og på Lillestrøm for å anmelde saken.
Etter noen uker kontakter hun VG.
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«Dette er ingen vanlig bedrager. Dette
mennesket er på et helt annet nivå»
Pernilla Sjøholm

PÅ BYEN: Svenske Pernilla Sjøholm (32) ble fløyet til Amsterdam for den uvitende Cecilie Fjellhøys penger for å møte Leviev til deres
første date i mars i fjor. De utviklet en vennskapsrelasjon, men hun ble lurt for penger likevel, forteller hun. Foto: PRIVAT

ISRAEL

Oktober 2018

Tel Aviv
ISRAEL

Bnei Brak ligger
noen få kilometer

øst for Tel Aviv. Byen VG har reist til for å finne Leviev regnes
både som Israels mest ultraortodokse og
fattigste, mens Tel Aviv med sine skyskrapere og uteliv regnes blant landets både rikeste og mest sekulære.
Selv om Simon Leviev forteller folk han
møter at han kommer fra Tel Aviv, er sannheten Bnei Brak.
I dørsprekken til en leilighet er det stukket inn en konvolutt til Shimon Yehuda
Hayut. Det var det Simon Leviev het inntil
nylig, før han i 2017 endret det til Leviev for
å få virkeligheten til å passe med løgnen
han forteller om seg selv.
Leiligheten tilhører hans familie. På utsiden av konvolutten fremgår det at det dreier seg om pengekrav.

En kvinne kommer opp trappen mens

VG står der. Hun er Levievs mor og vil ikke
snakke om han. Hans far – en kjent rabbi i

et stort, statlig selskap – er ikke der.
– Jeg har ingenting med ham å gjøre. Etter han fylte 18 år, mistet jeg all kontakt
med ham.
– Hvor er han?
– Jeg vet ikke. Sånn som dere leter etter
ham, sånn leter jeg også etter ham, svarer
hun.
Moren forteller at hun har et dokument
fra retten som viser at han «ikke hører til oss».
– Gjør hva dere vil med ham, sier hun.
Like ved ligger barneskolen. I gatene rundt
går guttene tradisjonelt kledd: Svart dressbukse, en svart vest eller jakke over hvit
skjorte, de karakteristiske krøllene ned foran ørene, og enten kalott eller svart rundbremhatt.

Under sitt opprinnelige navn – Shimon

Hayut – er Simon Leviev etterlyst i forbindelse med flere straffbare forhold i Israel.
– Han er anmeldt for tyveri av sjekker,
forfalskning av sjekker, andre forfalskninger og for å ha gjennomført et bedrageri
der han mottok 450.000 shekel (rundt én
million kroner, red.anm.), sier etterforsker
Hanny Giladi i Tel Aviv-politiet.
I mars 2011 blir han arrestert i forbindelse med flere av disse lovbruddene. Under
fremstillingen til varetektsfengsling, for-

teller han at han ønsker å bli pilot og at familien har brutt alle bånd til ham. Leviev
blir løslatt gjennom kausjon.
Men da rettssaken skal starte ett år senere, i mars 2012, er han søkk vekk.

Tre år senere. Februar 2015,
Bangkok, Thailand
En finsk kvinne på ferie møter en mann

som kaller seg Simon på byen. Han forteller at han er forretningsmann og våpenhandler på vegne av Israel, ifølge en dom
fra Helsinki tingrett. Han viser frem bilder
hvor han reiser på første klasse.
To uker senere er han i Helsinki i Finland
for å besøke henne. Ettersom hans American Express-kort ble misbrukt i Thailand,
og han må helt til London for å hente et
nytt, betaler hun for flybilletter til han. Etter hvert flytter han inn hos henne og blir
boende i et halvt år.
Samtidig, gjennom våren 2015, oppretter
han kontakt med to andre finske kvinner
via Tinder. Han forteller om nattklubber og
boliger i London, Tel Aviv og Bangkok.

Den ene kvinnen spanderer han på i
starten. Med den andre kommer han raskere til saken. Penger og kreditt.

MÜNCHEN: Her blir Pernilla Sjøholm hentet på flyplas

Ved hjelp av den ene kvinnens kredittkort kjøper han flybilletter til de to andre.
Han «ansetter» dem i sitt firma, forteller om
hotellprosjekter og bilproduksjon. Han sender dokumentasjon for bankoverføringer
til dem, men pengene kommer aldri frem.
I mellomtiden tar de opp lån andre steder
for å betale kredittkortselskapene.
En dag får en av disse kvinnene en telefon fra American Express om at kortet hennes er blitt forsøkt brukt til å leie privatfly.
Hun sperrer kortet. Mannen hun kjenner
som Simon, blir truende.
Fra mars til september 2015 får han ut totalt 1.882.745 kroner fra de tre kvinnene,
samt én av dem sine foreldre.

Så blir han anmeldt. Og raskt pågrepet

av finsk politi. Varetektsfengslet. I januar
2016 kommer rettssaken opp. Retten mener han forledet kvinnene ved å posere som
«mangemillionær, forretningsmann og interessert i et parforhold [for] å grunnlegge
en familie». Retten får fremlagt hans to israelske pass, tre førerkort, to flysertifikater
og fem kort fra American Express.
Selv hevder han at han bare har lånt penger av kvinnene, uten noen intensjon om
å bedra, og at han skal betale tilbake. Retten kaller ham «fantasifull».
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ssen i München av Simon Leviev 2. februar i fjor. VG fulgte deres bevegelser på avstand. På føttene har Leviev på seg fritidssko fra Christian Louboutin til tusenvis av kroner. Foto: TORE KRISTIANSEN

Han dømmes for grovt bedrageri til feng-

sel i tre år. Men det går bare ett år før han,
i mars 2017, er tilbake i Israel, tvangsreturnert fra Finland. Han fremstilles på ny for
varetektsfengsling, men løslates denne gangen også.
I stedet for å møte opp til rettssaken sin
noen uker senere, i forbindelse med de nå
fem år gamle tiltalepunktene i Israel, endrer han nå navnet sitt til Simon Leviev.
Research i sosiale medier viser at han sommeren 2017 møter kvinner, rike mennesker,
at han fester og nyter livet på yachter.Så reiser han til Europa, ifølge israelsk politi.
Det kommer til å gå hele 15 måneder før
israelsk rettsvesen bestemmer seg for å formelt etterlyse han i forbindelse med at han
for andre gang har latt være å møte opp i
sin egen rettssak.
Da vil kalenderen vise juli 2018 og Cecilie Fjellhøy fra Norge vil ha innsett at hun
har tapt to millioner kroner på 54 dager av
Levievs luksusforbruk.
Yaki Kahan var oppnevnt som advokat
for Leviev i forbindelse med de israelske
sakene.
– Han kom ikke til innkallelsene (fra retten,
red.anm.) og jeg mistet kontakten med ham.
Derfor ble rettssaken avlyst. Den kan kun
fortsette hvis han er her i landet, sier han.

AMSTERDAM STOCKHOLM MYKONOS ROMA
April 2018 – januar 2019
På samme tid som

Stockholm
relasjonen mellom
Amsterdam
Fjellhøy og Leviev er
under full nedsmelting mot slutten av
april, jobber han viRoma
dere med å sjarmere
Mykonos
svenske Pernilla Sjøholm.
Hun reiser til Amsterdam for andre gang.
Dagen i forveien har Leviev bedt den da
fortsatt uvitende Fjellhøy om å fortelle ban-

ken sin at hun trenger penger fra en overføring til kortet sitt med en gang.
Som i Fjellhøys tilfelle er det svært hyppig kontakt på samtaleappen WhatsApp
mellom Leviev og Sjøholm. De fysiske møtene er i forbindelse med reiser. Han drar
blant annet til henne på Mykonos i fjor sommer sammen med det som skal være hans
nye, unge kjæreste.

– De kom med privatfly. De booket seg

inn på en stor suite på samme hotell. Jeg
tror det var til 45.000 kroner natten. Han
sørget for privatsjåfør til meg og min venninne. Vi gikk på restauranter hvor han bare bestilte hele menyen, fordi han ikke vet
hva som er bra og ikke. Det er «no limits»,
forklarer Sjøholm.
Leviev betaler.

I august møtes de i Roma, og i oktober

kommer han til Stockholm. Da har Sjøholm
stelt i stand bursdagsselskap for ham.
– Han gråt etterpå og sa at ingen noen
gang hadde gjort noe så fint for ham noen
gang, sier hun.
5. november kommer nyheten om at selskapet til hans angivelige far, Lev Leviev,
er under etterforskning i forbindelse med
diamantsmugling. En sønn og en bror blir

arrestert. Leviev er ønsket til avhør, ifølge
israelske medier.
Det er først nå – åtte måneder etter at de
først møttes – at penger fra Sjøholm blir et
tema.
Simon Leviev bruker anledningen til å
skape en krisesituasjon, forklarer hun.
– Han sa at bankene hadde blokkert alle
kontoene i forretningen. Han sendte meg
avisartikler, og jeg har sett på alt; og det
stemmer jo. Denne forretningen lå nede,
sier hun i dag.

Bankutskriftene hennes viser at hun

allerede dagen etter, 6. november, overfører 25.000 euro. Pengene skal til Simon Leviev via en kvinne i Nederland som både
Sjøholm og Fjellhøy har møtt, forteller Sjøholm.
Totalt går det rundt 420 000 kroner ut
fra hennes kontoer og kredittkort i november og desember, ifølge bankutskrifter. I
tillegg kommer flybilletter hun forteller at
hun har dekket for ham.
Gjennom desember og januar i år viser
chatteloggen dem imellom hvordan Leviev
benytter de samme metodene som han gjorde overfor Fjellhøy. Han sender blant annet falske kvitteringer for overføringer, ifølge Sjøholm.
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«Du har gjort noe grusomt, og jeg lover
deg at det vil koste deg mer enn penger.»
Simon Leviev til Pernilla Sjøholm

PÅ FRIFOT: Det er uklart hvor i verden Simon Leviev befinner seg nå. Pernilla Sjøholm mener hans tilgang på andres kredittkort og penger har blitt mindre den siste tiden. Foto: PRIVAT

STOCKHOLM MÜNCHEN OSLO
Januar – februar 2019
31. januar i år kontakter VG Sjøholm

plassen i München og kjører henne til et
hotell. Mens hun venter på at det skal bli
kveld og de skal møtes til middag, frykter
hun at han har gjennomskuet henne.
Da Leviev plukker henne opp i Maseratien, tenker hun: «Men hvem har betalt for
denne?»
Hun får klokken, en Audemars Piguet fra
Royal Oak Offshore-serien. En original kan
være verdt rundt 200.000 kroner, men hjemme i Stockholm får Sjøholm senere beskjed
av en urmaker om at denne er en forfalskning, forteller hun.

Under middagen på Mandarin Oriental
Oslo

gjennom en melding
Stockholm
på Facebook, fordi
hennes navn fremkommer på en flybilMünchen
lett til Amsterdam
som Fjellhøy betalte
for.
– Og jeg kjente bare, da jeg leste den meldingen fra journalisten, at hele mitt liv ...
Altså, du vet når man kjenner at man er helt
tom innvendig? sier Sjøholm.

Dagen etter møter hun VG i Stockholm.

Det kommer frem at hun skal treffe Leviev
i München ett døgn senere. Leviev har tilbudt henne en klokke som garanti for at
han senere skal betale tilbake pengene, forteller hun. Det er også han som har fikset
flybilletten til henne.
Sjøholm er fast bestemt på å dra, til tross
for hva hun nå vet. Hun bryr seg lite om
klokken, men håpet hennes er at kontakten hun fortsatt har med ham, kan føre til
at han en dag blir tatt.
– Det er den mest nervøse flyturen jeg
har hatt i hele mitt liv, sier Sjøholm.
Leveiv og den angivelige forretningspartneren møter henne på fly-

snakker Leviev mye. Om forretningene han
angivelig driver, og problemene rundt dem
som han forsøker å løse.
– Det er så vanskelig å sitte og prate med
et menneske, å sitte og lytte når man vet at
nesten alt er løgn, sier Sjøholm.
Da middagen er over, går de ut på gaten.
Det er da sigarettrøyken stiger opp foran
latteren til Simon Leviev.
– Dette er ingen vanlig bedrager. Dette
mennesket er på et helt annet nivå, sier Sjøholm til VG i dag.
Hun forteller hvordan hun selv har ledd
av kvinner som har blitt lurt på denne måten, og hadde aldri trodd det vil ramme henne selv. Sjøholm mener Leviev selv tror at
han faktisk driver en slags forretningsvirksomhet.
– Men hele livet hans, det lever han på
andre. Det er forferdelig. Jeg tror det er et
stort mørketall av ofre der ute.
Hun tenker tilbake på pengebruken hans.
– Den norske kvinnen og pengene hennes er bare en dråpe i havet når det gjelder
det livet han lever og standarden han opprettholder, sier Sjøholm.

Tilbake fra München innser Sjøholm at
svensk politi kommer til å bruke lang tid på

hennes anmeldelse av Leviev. Hun bestemmer seg da for å konfrontere ham, og deretter bryte kontakten.
– Kan du bare fortelle meg sannheten?
spør Sjøholm over telefon, mens hun sitter
på et møterom i VGs lokaler i Oslo.
Hun forklarer hva hun har fått vite.
– Hva faen er dette tullet? svarer han.

Leviev mener han bare har lånt penger,

med intensjon om å betale de tilbake.
– Hvem betalte for flybilletten min til Amsterdam? spør hun.
– Jeg betalte, sier Leviev.
Sjøholm tar ham i løgnen. Det var jo Fjellhøy som betalte.
– Jeg kunne ikke bruke mitt eget kort
på grunn av fiendene mine, sier han da og
hevder at han betalte Fjellhøy tilbake i kontanter.
– Jeg tror ikke på deg lenger, sier Sjøholm.
– Så ikke tro på det! Du er enten med meg,
eller så er du mot meg.
Så truer han henne:
– Du har gjort noe grusomt, og jeg lover
deg at det vil koste deg mer enn penger.
– Jeg har ikke lyst til å fortelle denne historien egentlig, for jeg vet hvor mye dritt
jeg har fått fra venner allerede, så hva man
kommer til å få fra fremmede for dette vil
jeg ikke engang tenke på, sier Cecilie Fjellhøy i dag.
Én av grunnene til at hun likevel står frem
i denne saken, er at hun vil stoppe Simon
Leviev gjennom å få ansiktet hans ut i mediene.
– Han kan ha både fem og ti identiteter,
men det ansiktet der må han dessverre leve med resten av livet, sier hun.

Hun har også anmeldt ham til britisk po-

liti, som har en åpen etterforskning, og til
norsk politi, som henla saken på grunn av
manglende kapasitet.

– FALSK: Mens Sjøholm reiste til München
for å lure Leviev, trodde han at hun kom for
å få en klokke som garanti for at han skulle
betale pengene tilbake. Men klokken viste
seg å være en falsk Audemars Piguet,
ifølge Sjøholm. Foto: KRISTOFFER KUMAR
Fjellhøy bor fortsatt i London og har samme jobb. Det siste året har handlet om å
håndtere de ulike forbruksbankene. Til nå
har hun ikke betalt kreditorene én krone i
påvente av en avklaring av hele saken.
Simon Leviev har ikke besvart VGs henvendelser.
Han er fortsatt på frifot.
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«DIAMANTPRISEN»: Simon
Leviev utga seg for å være sønn av
«diamantkongen» Lev Leviev.
Egentlig er han en svindler, som
VG har jaktet på i et halvt år. Vi fant
ham i München – på et av Europas
mest fasjonable hoteller. På dette
bildet står han sammen med
svenske Pernilla Elisabeth Sjøholm
(32). Hun ble lurt på samme måte
som Cecilie Fjellhøy (31).

etter første date, at sikkerhetssituasjonen
hans var truet. Han ba henne derfor om en
tjeneste: Å søke om et kredittkort han kun
ne låne, slik at han ikke etterlot seg digitale
spor.
Det endte med at han i Fjellhøys navn mak
set flere kredittkort. Hun måtte ta opp for
brukslån i mange banker. Betalte ned kre
dittkortene med høyrentelån.
– Der og da kom pengene i andre rekke.
Alt det jeg trodde han var, det var jo bare
en løgn, sier Fjellhøy i dag.
Hun har gitt VG tilgang til alle kontout
skriftene etter at hun ga kredittkortene til
Leviev.
Transaksjonene avdekker at pengene finansierte et luksusliv med reiser over hele
verden.

Fjellhøy for nesten to millioner kroner.
På under én måned, fra 2. til 25. mars, ble
kortet trukket 76.463 pund (rundt 830.000
norske kroner).
Det var blant annet flybilletter, til Leviev
og hans to medhjelpere, livvakten og for
retningspartneren som går til Tel Aviv, Ber
lin, Bangkok. Paris, New York, Barcelona,
Dubai. Selv får Fjellhøy påspandert en tur
til Los Angeles – tror hun.
Hotellene som bookes er Ritz Carlton i
Berlin og Conservatorium i Amsterdam. I
Bangkok dras kortet for 23.000 kroner i
skobutikken Christian Louboutin. Omtrent
samme sum blir trukket på en Gucci-butikk
i Barcelona.
– I dag føles disse summene helt syke, det
er et forbruk som ikke ligner noen ting. Men
der og da fremsto ikke summene så store
når jeg visste hva slags liv han levde og hvor
dan han kledde seg. Jeg trodde at han som
CEO måtte bruke disse pengene på hoteller
og middager i forbindelse med underskri
ving av kontrakter og lignende, sier Fjell
høy.

To millioner på 54 dager

Restaurantbesøk til 20.000

Av MARIE GOLIMO KINGSRØD, ERLEND OFTE ARNTSEN, NATALIE REMØE HANSEN
OG KRISTOFFER KUMAR

Mannen Cecilie Fjellhøy (31) trodde var kjæresten sin,
lurte henne for nesten to millioner – og brukte pengene
på privatfly, limousiner og luksusklær.
– Milliongjelden øker og øker. Jeg har fått
kredittsperre, betalingssperre og måtte sel
ge leiligheten min i Oslo, sier Fjellhøy.
Hun er et av ofrene til Tindersvindleren
Simon Leviev. VG kunne lørdag avsløre hvor
dan Leviev har forført og svindlet en rekke
unge kvinner for millioner, og er på røm
men fra politiet i flere land.
Han møter kvinnene på datingappen Tin
der. Deretter sjarmerer han dem med reiser
i privatfly, luksushoteller og dyre middager.
De tror de dater en velstående forretnings
mann, men andre kvinner han har lurt, be
taler for luksusen.
– Når jeg i dag vet at han brukte pengene på andre kvinner og holdt på med flere
samtidig, så føles det ille, sier Fjellhøy.

– En løgn

Leviev, som utga seg for å være sønn av en
diamantbillionær fortalte Fjellhøy, fire uker

På 54 dager dro Leviev kredittkortene til

I løpet av en helg i Stockholm, fra 30. mars

til 1. april, ble Fjellhøys kredittkort belastet
for nærmere 100.000 kroner. Hotell, restau
ranter, luksusbutikker og fly. Den største
regningen plukket han opp på restauranten
Operakjelleren. Over 19.000 kroner. Den
samme kvelden kostet limousin Fjellhøy
nærmere 20.000.
Denne helgen møtte Leviev nemlig en an
nen kvinne han har lurt, svenske Pernilla
Sjøholm, og betalte de dyre vanene med Fjell
høys kort.
– Jeg satt den gang og ventet på ham,
mens han bare dro rundt med nye jenter og
brukte mine penger på dem, sier Fjellhøy.
På 21 dager la Simon Leviev, som tidlige
re het Shimon Yehuda Hayut, igjen over
280.000 av Fjellhøys penger på eksklusive
butikker som Gucci og Burberry.

Ga feilinformasjon til bankene

– Hvordan var det mulig for Fjellhøy å ta
opp millioner i kreditt?
VG har vært i kontakt med alle de ni ban
kene Fjellhøy tok opp kreditt hos, i form av
kredittkort eller forbrukslån, for å få svar
på dette. Flere av dem forteller at hun ga
feilinformasjon til banken da hun søkte om
lån. Da har Fjellhøy selv forledet banken.

CECILIES PENGER
SØNDAG 17. FEBRUAR 2019
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Kr 1 969 668,I perioden 2. mars til 24. april 2018
handlet Simon Leviev over store
deler av verden for Cecilies penger.
Her er utvalg av kjøpene som ble
gjort på 54 dager:

Tallin

Stockholm

AMSTERDAM:
Conservatorium Hotel
Corneliani Store
Mad Fox Club
Dolce & Gabbana Man

København
Warszawa

Amsterdam

KØBENHAVN:
Conservatorium Hotel
Corneliani Store
Mad Fox Club
Dolce & Gabbana Man
STOCKHOLM
Operakälleren
Nobis Hotel

Barcelona

Dubai

Willemstad

Trenger gjeldsinformasjonregister

Fjellhøy hadde to kredittkort; et fra American Express, og et fra DNB. Når de ble tomme, fylte hun på med forbrukslån fra andre
banker. American Express vil ikke kommentere Fjellhøys sak, men skriver i en e-post
at de har «omfattende overvåkningssystemer og interne sikringstiltak som gjør at vi
kan identifisere svindelaktivitet, som vi da
henviser til politiet».

68 969,35 654,26 507,26 501,19 170,12 077,-

TALLIN
Limos4 Energius

12 141,-

BARCELONA
Christian Louboutin
Gucci
Versace

11 787,22 519,15 235,-

Bangkok

FLYBILLETTER
Emirates, til Dubai, Cape 39 050,Town og Warszawa
46 110,KLM Netherlands
53 732,SWISS til Zurich,
Bangkok Amsterdam

Cape Town

– Jeg visste ikke selv hvordan man gjorde
dette. Jeg har aldri eid et kort fra American
Express før. Det var Simon som fortalte meg
om Platinum-kortet og han ba meg skrive
opp at jeg tjente 200.000 pund, og at ingen
kom til å sjekke det. Så fikk jeg kortet uten
å måtte sende fra meg noen form for dokumentasjon, sier Fjellhøy.
Hun forklarer at hun fikk avslag på lånesøknaden hos mange, men at hun likevel
fikk lån fordi det var så mange banker å velge mellom og prosessen var enkel; bare å
fylle ut et skjema på nett.
– Jeg opplyste ikke om gamle lån, men
fikk heller aldri noen telefon, eller noen ekstra spørsmål fra dem.

68 969,35 654,26 507,26 501,-

DNB svarer VG på spørsmål om hvordan
de kontrollerer at opplysningene de får fra
kunder er korrekte.
– Vi har rutiner for å verifisere kundens
opplysninger innenfor dagens lovverk. Vi
ser med stor forventning frem til gjeldsinformasjonsregisteret kommer. Det vil både
begrense hvor mye gjeld enkeltpersoner kan
ta opp og gi oss et mye bedre instrument for
å kontrollere opplysningene som kunden
selv oppgir i forbindelse med søknad om lån,
sier Terje Aleksander Fjeldvær, leder for bedrageribekjempelse i DNB.

CAPE TOWN
Queen Victoria
Burberry

25 160,19 909,-

BANGKOK
Christian Louboutin
Intercontinental

22 544,15 342,-

WILLEMSTAD
Santa Barbara Beach
& Golf resort

13 567,-

register i Norge så er det mulig å lure bankene ved å ta opp mange store lån på kort
tid og gi uriktige opplysninger om gjelden
sin i lånesøknadene. Dette er et stort problem for bankene uansett hvilke typer lån
banken tilbyr.
Sverdrup mener at Fjellhøys sak, og tilsvarende saker, ville i stor grad vært unngått dersom Norge hadde hatt et gjeldsregister.

– Stort problem

Instabank, som Fjellhøy har høyest gjeld hos
– over en halv million kroner – sier at det
kun er mulig å oppnå en så høy belåningsgrad ved å oppgi uriktige opplysninger i lånesøknaden.
– Oppgitt gjeld og inntekt blir kontrollert
ved at lånesøker må sende inn kopi av selvangivelse og lønnsslipp, hvilket også ble gjort
i Fjellhøy sin sak, sier Eivind Sverdrup, som
jobber i Instabanks ledelse.
Han utdyper:
– Selvangivelsen viser imidlertid kun gjeld
ved årsskiftet og siden vi ikke har noe gjelds-

KVINNER FINANSIERTE LUKSUSLIV:
Simon Levievs dater tror de møter en
velstående forretningsmann, men andre
kvinnerhan har lurt, betaler for luksusen.

LURT: Cecilie Fjellhøy har anmeldt Simon
Leviev for bedrageri.

CECILIE ANMELDTE – N
STARTET ALDRI ETTER
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Av ERLEND OFTE ARNTSEN

Norsk politi la vekk
bedragerianmeldelsen til Cecilie Fjellhøy. I Storbritannia
startet de etterforskning og etterlyste
ham.
– Jeg tror ikke de kunne gjort
en dårligere jobb, både når det
gjelder avhøret av meg og etterforskningen. Så langt jeg forstår
er det eneste de har gjort å ta
èn telefon til Økokrim. Etter jeg
anmeldte, var det også kjempevanskelig å få kontakt med dem,
sier Cecilie Fjellhøy (32) om
innsatsen til norsk politi.
Hun anmeldte saken hos politiet
i Lillestrøm 9. mai i fjor, fem dager
etter at hun i et møte med American Express (Amex) ble fortalt at det
hun trodde hadde vært kjæresten
hennes, i stedet var en notorisk
svindler.
6. august var saken henlagt, uten
etterforskning.

Tinder-svindleren

Svindlerens navn er Simon Leviev
og er israelsk statsborger. Tidligere het han Shimon Hayut, og i hjemlandet er han etterlyst i forbindelse med bedrageri.
Leviev hevdet overfor Fjellhøy
å være leder av et israelsk diamantselskap og sønn av diamantbillionæren Lev Leviev. Fem uker etter
at Fjellhøy møtte Leviev hadde han
angivelig fått beskjed av sitt sikkerhetsteam om å ikke etterlate seg
elektroniske spor. Han ba da Fjellhøy om å søke et Platinum-kort fra
Amex.
Ved hjelp av medhjelpere, regisserte «farlige situasjoner», forfalskninger og løgner, klarte Leviev å
lure Fjellhøy for to millioner kroner på 54 dager. Pengene gikk til
hans eget luksusforbruk, og til å
sjarmere nye kvinner – som også
har blitt lurt.

– Utlandet

– I denne konkrete saken ble det
besluttet å ikke starte etterforskning, skriver Tor Anders Persen,
påtaleleder for økonomi- og miljøavsnittet i Øst politidistrikt.
Fjellhøys sak ble lagt vekk på
grunn av manglende kapasitet.
– Vurderingen var sammensatt,
skriver Persen, og viser blant annet til at norsk politi mener gjerningsstedet var i utlandet.

Britisk etterforskning

Hos politiet i London, har saken nå
vært etterforsket ved Falcon-enheten siden Fjellhøys anmeldelse 21.
mai i fjor.
Falcon-enheten har ansvar for å
etterforske internettrelaterte bedragerier i Metropolitan Police. Le-

I SUS OG DUS PÅ NATTKLUBB: Simon Leviev brukte Fjellhøys penger på luksus, nattklubber, reiser og middager med andre kvinner, som han senere
digitale spor og var avhengig av hennes hjelp for å kunne holde forretningene sine flytende. Foto: PRIVAT
viev ble også etterlyst nasjonalt i
Storbritannia etter Fjellhøys anmeldelse.
Hun forteller at hun der ble avhørt i fem timer, sammenlignet med
rundt halvannen time i Norge.

Avhøret

Fjellhøy beskriver avhørssituasjonen i Norge som «uempatisk».
Da politiet senere ville legge saken vekk, mener hun at det relativt korte avhøret ble brukt mot
henne, og at de heller ikke ønsket
å avhøre henne ytterligere om opp-

lysninger som kunne kastet mer
lys over saken.
– Jeg har ingen grunn til å tro at
det ble gitt opplysninger til politiet som ikke ble nedtegnet. Nedtegnelsen er foretatt over en time og
40 minutter. Det er meget beklagelig at det oppleves at situasjonen
ved inngivelse av anmeldelsen var
«uempatisk», skriver Persen.
15. mai i fjor mottok også Fjellhøy e-post med alvorlige trusler fra
Leviev. Hun forteller at denne ble
gitt videre til norsk politi, men at
hun aldri fikk noen respons. Dette

svarer ikke Persen konkret på.

– Reagerte sterkt

For Fjellhøy ble forskjellen på politiet i London og på Lillestrøm også illustrert gjennom hvordan hun
ble presentert for norsk politis behov for å prioritere saker.
– Jeg reagerte sterkt på hvordan
etterforskeren i Norge overfor meg
satt mer alvorlige saker opp mot
min for å forklare hvorfor den ikke
kom til å bli prioritert. Hos London-politiet ble jeg ikke møtt på
denne måten, sier Fjellhøy.

– Det er helt umulig for meg å
kommentere vurderinger og beslutninger foretatt av andre lands
politimyndigheter, svarer Persen.

Flere kontinenter

Mens norsk politi mener Simon Levievs handlinger mot Fjellhøy skal
etterforskes i det landet de skjedde i, har dette imidlertid foregått i
en rekke land:
De møttes for første gang i London i England, men det var gjennom elektronisk kommunikasjon,
trolig på tvers av landegrenser, at

NORSK POLITI
RFORSKNING
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Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum
Europäischen Parlament
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben
und im Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben,
können bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen
Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.

Cecilie Fjellhøy

Simon Leviev
●●Født 27. september 1990.
●●Opprinnelig navn er
Shimon Yehuda Hayut.
●●Kommer fra Bnei Brak
utenfor Tel Aviv i Israel.
●●Endret navn til Simon
Leviev i 2017, ifølge israelsk
politi.
●●Dømt for bedrageri av
kvinner han møtte gjennom
Tinder i Finland i 2016.
●●Etterlyst i Israel i forbindelse med tyveri, bedrageri
og forfalskninger.
●●Etterlyst i Storbritannia i
forbindelse med bedrageri.
●●Har operert under
navnene Mordechai Nisim
Tapiro, Avraham Levy og
Michael Biton.

Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie
1.1 am Wahltag seit mindestens drei Monaten in den übrigen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 1 1 obeneine
Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit
dort gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein
unmittelbar vorausgehender Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland angerechnet)
oder
1.2 entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens
drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik
Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst
gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht
länger als 25 Jahre zurückliegt, oder aus anderen Gründen
persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen
Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben
haben und von ihnen betroffen sind 2;
2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland
eingetragen sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag.
Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald
nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden.
Einem Antrag, der erst am 06. Mai 2019 oder später bei der
zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr
entsprochen werden (§ 17 Abs. 1 der Europawahlordnung).
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende
Merkblätter sind online auf der Seite des Bundeswahlleiters
(www.bundeswahlleiter.de) verfügbar. Sie können auch bei
•

dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt,
Zweigstelle Bonn, Postfach 170377, 53029 BONN, GERMANY

•

den Kreis- und Stadtwahlleitern in der Bundesrepublik
Deutschland

•

den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen
der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.

Weitere Auskünfte erteilt die Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland in Oslo auf ihrer lnternetseite www.oslo.diplo.de.

også lurte. Hun trodde han var under alvorlige trusler, måtte skjule sine

Simon Leviev

Oslo, den 06.02.2019
han fikk henne til å søke om kredittkort.
Selve kortet fikk han av henne
i Amsterdam i Nederland. Selve
misbruket av Fjellhøys kredittkort
har funnet sted på flere kontintenter og i et tosifret antall land, inkludert Norge.
Så hvem har da ansvaret for å
etterforske saken?
– Ved internasjonal/grenseoverskridende kriminalitet er det
viktig at aktuelle stater som beslutter etterforskning i sine respektive jurisdiksjoner samord-

ner etterforskningen, skriver Persen.

Henlagt for andre gang

– Dere fikk direktenummer til politiet i London ved enheten som
håndterte Fjellhøys anmeldelse
der?
– Det ble vurdert at denne saken sammenholdt med tilgjengelige etterforskningsressurser ikke
var av slik karakter at den kunne
håndteres på bekostning av andre
pågående etterforskninger. Øst
politidistrikt har, så vidt meg be-

kjent, heller ikke blitt kontaktet
av politiet i London, svarer Persen.
Henleggelsen til Øst politidistrikt av Fjellhøys anmeldelse ble
påklaget til Oslo statsadvokatembeter. 31. januar i år ble klagen avvist.
Simon Leviev ble også anmeldt
i Sverige denne måneden av svenske Pernilla Sjøholm (32), som mener han har svindlet henne for
over 400.000 kroner.
Leviev har ikke besvart VGs henvendelser.

Deutsche Botschaft Oslo
Oscars gate 45, 0244 Oslo
Mo-Do 08:00 -12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr
Fr 08:00 - 12:00 Uhr

1) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50
Absatz 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr finden.
2) Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer
Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen zuzüglich des Gebiets des früheren Berlin (Ost)).

SLETTER CEC
6

NYHETER

TIRSDAG 19. FEBRUAR 2019

Bank mener låneavtalen ble inngått under tvang
Av MARIE GOLIMO KINGSRØD, ERLEND OFTE ARNTSEN,
NATALIE REMØE HANSEN og KRISTOFFER KUMAR

Gjensidige Bank stryker forbruksgjelden til
svindelofferet Cecilie Fjellhøy (31), og krever
pengene tilbake fra personen som har dratt
kortet: Tinder-svindleren Simon Leviev.
– Vårt krav retter seg dermed mot
personen som har utført bedrageriet. Dette vil vi se på videre i en
eventuell straffesak mot vedkommende, sier produktsjef i Gjensidige Bank, Bjørn Sørensen, om kravet på rundt 200 000 kroner.
De ettergir Fjellhøys gjeld fordi
de har vurdert det slik at hun følte
seg truet av Tinder-svindleren Simon Leviev, og at låneavtalen derfor er ugyldig. Likevel har Fjellhøy
fremdeles kreditt- og forbruksgjeld
på nærmere to millioner kroner etter svindelen, og andre banker har
ikke slettet kravet.
VG kunne lørdag avsløre hvordan
Leviev har forført og svindlet en rekke unge kvinner for millioner, og
er på rømmen fra politiet i flere land.
Gjensidige oppgir at de har anmeldt Leviev til norsk politi. Dette
etter at et av ofrene, Cecilie Fjellhøy (31), tok opp kredittgjeld i Gjensidige Bank.

ter: – Han nevnte jo det flere ganger
for meg på telefonen at: «Du er jo
kjæresten min, hvis de får vite det
...». Jeg var bare i en sånn boble hvor
du vil gjøre alt for å få denne situasjonen til å forsvinne, og hvis mer
penger kunne hjelpe at vi bare klarte én uke til, og så skulle ting bli bra,
så var det på en måte verdt det å hente ut de pengene.
Leviev opererte heller ikke alene, men med en «forretningspartner» og «livvakt». Sistnevnte brifet
Fjellhøy om Levievs sikkerhetssituasjon, som hun som hans kjæreste naturlig nok ble en del av, husker
Fjellhøy.
Leviev, i Fjellhøys navn, makset
flere kredittkort. Hun måtte ta opp
forbrukslån i mange banker, og betalte ned kredittkortene med høyrentelån.
På 54 dager dro Leviev kredittkortene til Fjellhøy for nesten to millioner kroner.

– Manipulert

Ni banker

Leviev har møtt sine ofre på datingappen Tinder, og sjarmert dem med
reiser i privatfly, luksushoteller og
dyre middager. Fjellhøy trodde at
hun datet en rik forretningsmann
– men forsto senere at andre kvinner Leviev hadde lurt, betalte for
luksusen.
Leviev, som utga seg for å være
sønn av en stor diamantforhandler,
fortalte Fjellhøy, fire uker etter første date, at sikkerhetssituasjonen
hans var truet. Diamantbransjen var
farlig. Han hadde konkurrenter som
ville ham vondt.
Leviev ba derfor Fjellhøy om en
tjeneste: Å søke om et kredittkort
han kunne låne, slik at han ikke etterlot seg digitale spor.
– Det er som at jeg har blitt manipulert til å være redd både for hans
og mitt eget liv, sier hun og fortset-

Fjellhøy tok opp forbruks- og kredittgjeld i ni ulike banker, og for
rundt 200 000 kroner i Gjensidige
Bank.
– Vi har hatt en dialog med fornærmedes familie siden vi først ble
informert om bedrageriet i fjor, sier
Sørensen i Gjensidige Bank.
Han forklarer at de i denne tiden
har hatt samtaler med både American Express Security og Europol,
som bekrefter deres mistanker om
at dette bedrageriet er gjennomført
av en høyprofilert bedrager.
– Vi har derfor besluttet å ikke
holde fornærmede ansvarlig for kravet hos oss.
Bakgrunnen for avgjørelsen er avtalelovens paragraf 28, der det fremkommer at låneavtalen vil være ugyldig dersom den er fremtvunget ved
trussel mot noens liv.

KVINNER FINANSIERTE LUKSUSLIV: Simon Levievs dater tror de
møter en velstående forretningsmann, men andre kvinner han har lurt,
betaler for luksusen. Foto: PRIVAT
– Basert på all informasjonen vi
har fått i saken om at det har vært
fremsatt alvorlige trusler som for
kunden har skapt en reell frykt for
noens liv, slik at hun ble tvunget til
å skaffe penger ved å ta opp lån i
banken, kan vi legge til grunn at det
er en så nær sammenheng mellom
truslene og låneopptaket at avtalen
anses inngått under tvang og derfor ugyldig, sier Sørensen.
Han sier at Europol har bekreftet
mistankene om at bedrageren er en
person som har gjennomført flere
bedragerier mot mange kvinner, i
blant annet Storbritannia og Nederland, over lang tid.
Sørensen har også hatt dialog med
American Express, som Fjellhøys
har hatt kredittkort hos.
– De to agentene fra American Express Security, som gjennomførte
et avhør av fornærmede har jeg også hatt kontakt med. Det er ikke i
tvil om at dette er en trussel som må
ha føltes virkelig for fornærmede,

mener Sørensen.
Hverken American Express eller
Interpol har svart på VGs spørsmål
om Fjellhøys sak.

– Ikke grunnlag

VG har vært i kontakt med samtlige
banker Fjellhøy har gjeld hos etter
at hun ble lurt. Noen av dem svarer
ikke, og andre vil ikke kommentere
den konkrete saken.
Instabank, som Fjellhøy har høyest gjeld hos – over en halv million
kroner – sier at det kun er mulig å
oppnå en så høy belåningsgrad ved
å oppgi uriktige opplysninger i lånesøknaden.
– Vi kan ikke se at det finnes noe
grunnlag for å ettergi den gjelden
Fjellhøy har til Instabank. Cecilie
Fjellhøy har påberopt seg at hun har
vært utsatt for trusler og vi har bedt
om å få dette dokumentert for å vurdere om det kan ha betydning for
hennes forpliktelser i henhold til låneavtalen hun har inngått med In-

.
en om den israelske Tinder-svindleren Simon Leviev

FAKS IMILE R: VG kunne lørdag fortelle den utrolige histori

stabank, sier Eivind Sverdrup, som
jobber i Instabanks ledelse, til VG.
– Saken ble overført til forliksrådet som etter anmodning fra Instabank har innstilt behandlingen fordi den anses å være for komplisert
for behandling i forliksrådet. Det er
ikke avklart hva som blir den videre saksgangen, sier Sverdrup.
Bank Norwegian har heller ikke
avgjort hva som vil skje med gjelden til Fjellhøy.
– Dette er en dypt tragisk sak for
den det gjelder. Det er uenighet om
de faktiske ansvarsforhold i denne
saken. Når de er avklart, vil vi være
lydhøre for å finne en løsning
sammen med kunden, sier samfunnskontakt i Bank Norwegian, Kai-Morten Terning.
Thorn Privat Finans sier til VG at
de er kjent med at saken er meldt
til politiet.
– I den forbindelse vil vi naturligvis bidra så mye vi kan for å positivt
hjelpe Cecilie Fjellhøy. På nåværende tidspunkt avventer vi politiets
arbeid, sier Cathrine Brudal, leder
for kundesupport i Thorn Privat Finans.

– Press uten like

Fjellhøy forteller at hun er svært
frustrert over hvordan flere av forbruksbankene har opptrådt.
– Det har vært et press uten like.
Man føler seg utrolig liten når man
står alene overfor store økonomiske institusjoner med sitt apparat og
systemer i bakhånd. Heldigvis har
jeg fått hjelp av moren min til å håndtere dette, da jeg ikke ville klart det
på egen hånd. Jeg tør ikke tenke tanken på at de som måtte oppleve det
samme som meg, og som ikke har
mulighet til å få den samme støtten
som jeg har fått. Jeg er veldig glad
for at Gjensidige har kommet til den
konklusjonen de har gjort i denne
saken, sier Fjellhøy.
– Og det er bare det jeg vil få fram,
at bankene har faktisk et valg med
hvordan de skal håndtere saker. De
velger å gjøre det på den måten. For
de vet hvordan lovverket er, at det
er førstemann til mølla, sier Fjellhøy.

CILIES GJELD
TIRSDAG 19. FEBRUAR 2019

GIKK I FELLA: Cecilie Fjellhøy (31) har i dag nærmere to millioner i kreditt- og forbruksgjeld etter å ha blitt lurt av Simon Leviev. Foto: KRISTOFFER KUMAR
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AMSTERDAM: I denne bygården leide Simon Leviev leiligheten.

KLOKKER: Disse fant utleieren i leiligheten da Simon Leviev tidvis bodde der. Utleieren
hevder at klokkene er falske.

AIR BNB: Stuen i leiligheten er en av flere i den store boligen.

SOVEROMMET: Simon Leviev leide leiligheten, men betalte ikke.

– BLE SVINDLE
Nederlandsk par leide ut til Tinder-svindleren:

Av MARIE GOLIMO KINGSRØD, ERLEND OFTE ARNTSEN, NATALIE
REMØE HANSEN, KRISTOFFER KUMAR, TORE KRISTIANSEN (foto)

Et par i Amsterdam leide ut sin eksklusive
Airbnb-leilighet til Simon Leviev i flere måneder. De har anmeldt han for å ha svindlet
dem for over 200 000 kroner og truet dem
på livet.
– Denne mannen eier ingen nåde.
Han må stoppes. Jeg forstår ikke
hvordan han kan leve slik, sier ut
leieren i Amsterdam til VG. Han,
sammen med den da høygravide
kona, leide ut en leilighet til Simon
Leviev i flere måneder i fjor.
Nå har de anmeldt Leviev for trus
ler og svindel. Paret ønsker å være
anonyme, fordi de frykter Leviev.
Men de forteller sin historie om
Tindersvindleren, og tar VG med
på innsiden av leiligheten Leviev
skal ha leid og tidvis bodd ifra 10.
februar til 7. mai 2018.
VG kunne lørdag avsløre hvor

dan Tindersvindleren Simon Levi
ev har forført og svindlet en rekke
unge kvinner for millioner, og er
på rømmen fra politiet i flere land.
Han møter kvinnene på datingap
pen Tinder. Deretter sjarmerer han
dem med reiser i privatfly, luksus
hoteller og dyre middager. De tror
de dater en velstående forretnings
mann, men andre kvinner han har
lurt, betaler for luksusen.

6000 kroner natten

På et gatehjørne i et dyrt område i
Amsterdam, en kort gåtur fra mu
seumskvartalet, ligger den 180 kva

dratmeter store leiligheten. Fiske
beinsparkett, marmorkjøkken og
peis. En av de dyreste Air Bnb-lei
lighetene i byen, ifølge utleieren. I
høysesongen har boligen en pris
lapp på nesten 6000 kroner nat
ten.
Da paret først fikk en privat fore
spørsel om å leie ut leiligheten til
Leviev, skal de ha fått beskjed om
at «pris betyr ingenting».
– De fleste som leier av oss spør
først og fremst om hvor håndklær
og dopapir er. Det første Simon sa
da han kom inn, var: «Kan jeg få
nummeret til eieren? Jeg skal kjø
pe denne leiligheten!», sier utleie
ren.
På en italiensk restaurant under
leiligheten, forteller de ansatte at
de husker at Leviev kjørte rundt i
Rolls-Royce og Ferrari.
– Ordet som beskriver ham best
er «flashy». Folk la merke til Simon,
det er ikke vanlig her å bruke tu
senvis av doller på nattklubb og kjø

re rundt i luksusbiler, sier utleie gen penger inn på konto, forteller
ren. Hun husker at hun bestandig paret som leide ut. Det var alltid en
så Leviev med nye, unge kvinner. unnskyldning for hvorfor betalin
Da Leviev leide leiligheten vir gen ikke hadde nådd frem.
ket først alt normalt. De to første
– Jeg trodde på ham. Han visste
ukene ble oppholdet betalt som
hvordan han skulle mani
avtalt. Siden han var en god
pulere meg, og det var
PSSST!
kunde, inviterte utleier- VG skrev i helgen om
overbevisende. Si
paret ham ut på mid hvordan Tindersvindleren mon kjørte jo i en
dag. De forteller at Si
Rolls-Royce og
lurte Cecilie Fjellhøy for
mon spiste, betalte
hadde
gullklokke
over 2 millioner kroner. I
regningen og dro tid
på armen – så jeg
går ble det klart at noe av
lig.
var ikke tvil om at
gjelden blir ettergitt.
– Jeg tenkte tanken:
Hvis han er fra en så
rik familie, hvorfor skry
ter han av alle klokkene
sine til fremmede? Hvis
du har vokst opp slik, vil
du ikke være midtpunk
tet, men holde deg i bak
grunnen, mener utleieren.

– Falsk sjekk

Leviev utvidet leieavtalen,
men denne gangen kom in
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VERDILØS: Leviev forsøkte å betale med denne sjekken – som var falsk,
ifølge utleieren.

ET OG TRUET
LURT AV LEVIEV: I denne store, kostbare leiligheten leide Simon Leviev seg
inn i tre måneder i fjor. Utleieren står med ryggen til.

han skulle betale, sier utleieren.
Betalingen uteble, og Leviev fortsatte å tidvis bo i leiligheten. Utleierne fikk en sjekk, men den viste seg å
være falsk, forteller dem.
Leviev skulle ha betalt 33 000 euro
for oppholdet, eller 321 761 norske kroner, med dagens kurs. Han skylder
fremdeles, ett år senere, rundt 21 000
euro (204 000 norske kroner).
Utleierne har gitt VG tilgang til det
Leviev hevdet til dem at var et skjermbilde av en pengeoverføring. Denne
overføringen er sendt fra en bank som
ikke ser ut til å eksistere.

– Jeg ble redd

4. mai låste utleieren seg inn i leiligheten Leviev fremdeles bodde i. Der
fant han hauger med Levievs gullklokker, belter og briller.
– Jeg var villig til å ta en klokke som
depositum til jeg fikk betalt, men jeg
fant raskt ut at klokkene var falske,
sier utleieren, som selv samler på klokker.

Mens utleieren var inne i leiligheten, kom Leviev med samarbeidspartneren inn. De satt ved kjøkkenbordet
da utleieren skal ha konfrontert Leviev.
– Simon satt helt stille, og sa ingenting. Han sank sammen som en liten
gutt, sier utleieren.
Han forteller at de ble enige om å
møtes på et hotell i Amsterdam noen
dager senere, slik at Leviev kunne levere nøklene og gjøre opp for seg.
I en lounge avsides hotellresepsjonen skal utleier ha blitt truet av teamet til Leviev, og bedt om å la ham være i fred.
– Det gjorde inntrykk, og jeg ble redd.
Siden vi fikk babyen, har vi bare forsøkt å legge dette bak oss. Men da vi
så VGs artikkel om Simon Leviev nå,
reiste nakkehårene seg, og alle følelsene blusset opp igjen, sier utleieren.
Paret har anmeldt Leviev til politiet, men de vet ikke om de har etterforsket saken.

«DIAMANTPRINSEN»: Simon Leviev utga seg for å være sønn av «diamantkongen» Lev Leviev.
Egentlig er han en svindler, som VG har jaktet på i et halvt år. Vi fant ham i München – på et av Europas
mest fasjonable hoteller.
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Tinder-svindleren satt barnevakt:

FORFALSKET
SJEKKER –
STAKK FRA
UNGEN

ETTERLYST: Frem til 2017 het Simon Leviev noe annet: Shimon Yehuda Hayut.
Det er i dag ukjent hvor svindleren befinner seg.Foto: TORE KRISTIANSEN

TEL AVIV/ASHDOD/
BNEI BRAK (VG)
Svindleren Simon
Leviev (29) har etterlatt seg en lang rekke
tiltalepunkter i hjemlandet Israel. Han har
ikke bare lurt kvinner.

Shimon Yehuda Hayut. Han har
endret navn og heter i dag Simon
Leviev – også kjent som Tindersvindleren.
Mens Leviev kom fra den fattige, ultraortodokse forstaden Bnei
Brak, bodde Yakir-familien i velstående Kiryat Ono rett utenfor Tel
Aviv.
De siste årene har han reist rundt
i Skandinavia og Europa og lurt
kvinner han har møtt på sjekkeappen Tinder for millioner av kroner på sofistikert vis gjennom medhjelpere, spektakulær luksus og
forfalskninger.

Merkelig telefon
I ISRAEL
Erlend Ofte Arntsen
Natalie Remøe Hansen
Kristoffer Kumar (foto)

– Vi var naive, sier Eran Yakir.
Året var 2010 da Yakir og kona
gjennom et byrå skulle hyre en barnevakt til å hente deres sønn på
fem år i barnehagen og være med
ham til dem selv kom hjem fra jobb.
De endte opp med 20 år gamle

Yakir husker at Leviev kledde seg
fint, snakket klart og tydelig og
fremsto tillitvekkende. Agenten
fortalte at hans far var rabbi og at
han kom fra en respektert familie.
Deres sønn likte ham. Selv fortalte Leviev at han gikk på skole for
å bli pilot.
– Han jobbet for oss daglig i tre
måneder, sier Yakir.
En dag fikk hans kone en merkelig telefon fra banken.
– De sa de hadde fått en sjekk på
50 000 shekel (118 000 kroner, red.

anm.)utstedt av henne. Hun driver
forretninger, så det var ikke så uvanlig, men summen fremsto rar. Da
vi så sjekken, så vi at det ikke var
hennes signatur, forteller Yakir.
Ifølge tiltalen fra 2012 forsøkte
Leviev å forfalske totalt tre sjekker, deriblant for å betale gjeld han
hadde til andre.

kene våre?» spurte han. Leviev
nektet.
– Jeg kan forstå at han prøver å
stjele sjekk, men når han forlater
barnet mitt alene så er det noe annet, sier Yakir.
– Hvis dere får tak i ham, så gi
meg beskjed!

Konfronterte

Tre kvarters kjøring sørover gjennom ørkenlandskap ligger havnebyen Ashdod. Her jobber Dvir Cohen. Han kan fortelle at det er helt
sant at Leviev gikk på pilotskole i
2010–2011 – fordi han selv var klassekamerat med Leviev.
Cohen mener å ha en slags opprinnelsesberetning om Levievs liv
som bedrager.
– Det begynte med at han gikk
på dyre butikker på kjøpesenteret
her og inn i prøverom, hvor han
klippet av merkene, og limte det
fast på sine egne klær, sier han.
Slik skal Simon Leviev ha fått sine jakker, som kostet hundrelapper, til å se ut som Prada-jakker.
– Han kledde seg elegant og presenterte seg som forretningsmann.
Jeg så masse bilder av ham i privatfly som pilot, og han fortalte at

Ekteparet tok ikke dette opp med
Leviev, men en dag skrev hans kone en SMS til barnevakten Leviev
og fortalte at hun ble sen fordi hun
måtte innom politistasjonen.
Yakir mener Leviev ble redd fordi han ikke visste hvorfor hun skulle til politiet.
– Han stakk av. Fem-ti minutter
senere fikk jeg telefon om at min
sønn var observert alene. Jeg ble
veldig sint og ringte ham. «Hvorfor forlot du min sønn alene?» spurte jeg. Han begynte med å si at «jeg
måtte gå», deretter hevdet han at
han ikke forlot sønnen min alene,
forteller Yakir.
Det fremsto mistenkelig og i løpet av samtalen fattet Yakir mistanke til at det var Leviev som hadde forfalsket sjekken. «Stjal du sjek-

Pilotskole-kamerat

han flydde over hele verden, husker Cohen fra pilotskoletiden.

Hevder han ble lurt

Ettersom han ikke hadde nok penger til å fullføre utdannelsen, forhørte han seg med Leviev om han
visste om noen investeringsmuligheter. Cohen antok at Leviev
hadde et stort nettverk.
Etter en stund kom Leviev tilbake med et tilbud om å være med
på importen av en last med merkeklær, ifølge Cohen.
I løpet av en måned ga Cohen
rundt 150 000 kroner til Leviev,
forteller han og legger frem noen
provisoriske kontrakter Leviev skal
ha gitt ham. Fortjenesten skulle bli
tosifret.
Så forsvant Leviev, men han sendte unnskyldninger. Problemer i tollen. Faren lå i koma i England. Men
da Cohen forsøkte å ringe etter Levievs far – som skal være rabbi –
og han tok telefonen, var det åpenbart at han ikke lå i noe koma.
– I dag synes jeg bare synd på
ham, sier Cohen om sin tidligere
klassekamerat.
Da rettssaken etter Levievs forfalskning av sjekker, ifølge tilta-
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«Om dere får tak i
ham, gi meg beskjed»
Eran Yakir

Israeleren kommer fra en ultraortodoks, fattig forstad utenfor Tel Aviv og er etterlyst i hjemlandet for bedrageri.

len, skulle begynne i 2012. Var
han borte. Ifølge israelsk politi
dro han til Europa. I 2016 ble han
dømt for bedrageri av tre finske
kvinner. Året etter ble han tvangsutlevert til Israel fra Finland.
Da hadde tiltalen vokst til å inkludere andre forhold fra 2010 og
2011:
●●Tyveri av sjekk på 250 000 shekel (575 000 kroner, red.anm.) for
å kjøpe en Porsche, som ble registrert på hans bror, uten at broren var kjent med dette.
●●Salg av samme bil med sin brors
forfalskede godkjenning.
●●Forfalskning av en sjekk på
30 000 shekel (70 000 kroner,
red.anm.) til å betale for private
flyskoletimer, samt forfalskning
av en annen sjekk på 50 000 shekel (115 000 kroner, red.anm.).
●●26. november 2011 kjøpte han
et falskt pass under navnet «Mordechai Nisim Tapiro» til 10 000
shekel (23 000 kroner, red.anm.)
og krysset grensen til Jordan med
det.

leveringen fra Finland i 2017, forsvant han også.
– Han er anmeldt for tyveri av
sjekker, forfalskning av sjekker,
andre forfalskninger og for å ha
gjennomført et bedrageri der han
mottok 450 000 shekel (rundt én
million kroner, red.anm.), sier etterforsker Hanny Giladi i Tel Aviv-politiet.
Men hvordan kunne han stikke fra to rettssaker?
– Det er ikke politiets oppgave
å bestemme dette. Det er retten
som avgjør om det skal løslates
mot kausjon, svarer Giladi.
Israelske myndigheter har etterlyst ham nasjonalt.
Leviev etterforskes i Storbritannia, hvor han også er etterlyst,
og i Sverige. Han er tidligere anmeldt i Nederland. Øst politidistrikt henla anmeldelsen til Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm uten å
gjennomføre noen etterforskningsskritt.
Simon Leviev har ikke besvart
VGs henvendelser.

Stakk fra to rettssaker

erlend.ofte.arntsen@vg.no

Da disse tiltalepunktene skulle
behandles i en rettssak etter ut-

TRENGTE BARNEVAKT: Eran Yakir fra Tel Aviv-området brukte
Tinder-svindleren som barnevakt i 2010. Det angrer han på i dag.
Foto: KRISTOFFER KUMAR

Simon
Leviev
●●Født 27.
september 1990.
●●Opprinnelig
navn er Shimon
Yehuda Hayut.
●●Kommer fra Bnei Brak utenfor Tel
Aviv i Israel. Endret navn til Simon
Leviev i 2017, ifølge israelsk politi.
●●Dømt for bedrageri av kvinner
han møtte gjennom Tinder i
Finland i 2016.
●●Etterlyst i Israel i forbindelse
med tyveri, bedrageri og forfalskninger. Etterlyst i Storbritannia i
forbindelse med bedrageri.
●●Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm
og Pernilla Sjøholm fra Stockholm
fortalte hvordan de ble lurt for
store beløp av Simon Leviev i VG
på lørdag.

SKOLEKAMERAT: Dvir Cohen
fra Ashdod opplevde Simon
Leviev som svært hyggelig,
sjenerøs og interessant i
begynnelsen. Foto: KRISTOFFER
KUMAR

ETTERFORSKER: Hanny Giladi i
Tel Aviv-politiet forteller at Simon
Leviev har rømt fra to rettssaker i
Israel, en i 2012 og en i 2017. Foto:
KRISTOFFER KUMAR
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Cecilie og Pernilla sto frem med svindel-historie

RØRT AV RES
DAGLIG KONTAKT: Siden saken om Simon Leviev ble publisert har Pernilla Sjøholm (t.v.) og Cecilie Schrøder Fjellhøy snakket sammen på telefon hver dag.

Av ERLEND OFTE ARNTSEN, NATALIE REMØE HANSEN, MARIE GOLIMO KINGSRØD og KRISTOFFER KUMAR (foto)

LONDON (VG) Begge ble lurt av Tindersvindleren. Nå finner de støtte i hverandre.

For en uke siden var de to fremmede. Nå sitter norske Cecilie
Schrøder Fjellhøy og svenske Pernilla Sjøholm sammen i en hotelllobby i London og prater om en

felles uvenn: Simon Leviev.
– Det er utrolig godt å snakke
med en annen som har vært utsatt
for Simon og hans team. Det er vanskelig å forklare hvordan det er å

være i hans grep for utenforstående, sier Sjøholm.
– Det er viktig at vi er sterke
sammen, svarer Fjellhøy.
VG kunne lørdag avsløre hvordan

JANUARSALGET KAN FORT BLI DYRT
Under januarsalget er det enkelt å kjøpe det man lenge har ønsket seg
med kredittkort. Og da kan flere salgsvarer fort ende opp med å bli dyrere
enn forventet.
Refinansierer du til ett lån, kan du få lavere rente og spare penger.
Besøk lendo.no eller ring 22 00 70 70 for å se hvilken rente du kan få.

Eff. rente 13,4%, kr 150.000, o/6 år.
Kostnad kr 64.361, totalt kr 214.361
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SPONSEN

ETTERLYST: Man vet ikke idag hvor storsvindleren
Simon Leviev befinner seg. Foto: TORE KRISTIANSEN

Tindersvindleren Simon Leviev
har forført og svindlet en rekke
unge kvinner for millioner, og er
på rømmen fra politiet i flere land.
Siden da har det tikket inn meldinger på Messenger og Instagram
til både Fjellhøy og Sjøholm. Fjellhøy leser høyt:

«Jævlig rå dame»

«Hei. Kjenner ikke deg, men jeg
ville bare si du er en jævlig rå dame som står fram med historien
din! Du er modig, sterk og sykt
bra!»
– Jeg har ikke hatt kapasitet til
å svare, men det er disse meldingene som gjør at man føler at det
er verdt det.
Andre ofre og personer som har
hatt bekjentskap til Simon Leviev har tatt kontakt med de to kvinnene.
– Vi har også hatt kontakt med
kvinner som sier de var på vei til
å bli et offer, men som takker oss

for at vi forhindret det, forteller
Fjellhøy.

Innsamlingsaksjon

Onsdag lanserte læreren, Henriette Fanuelsen (40), innsamlingsaksjonen «Spleis: «Hjelp svindelofferet Cecilie å hjelpe andre».
– Jeg har aldri tatt kontakt med
noen jeg ikke kjenner før. Men
da jeg leste saken om Cecilie forstår jeg hvor utspekulert svindelen hun har blitt utsatt for er, og
hvor fortvilet hun må ha følt seg,
forteller hun.

Til organisasjon

Pengene skal gå til å starte en
organisasjon der mennesker som
er utsatt for svindel kan søke råd,
støtte og juridisk hjelp.
– Det er Cecilies eget ønske at
det skal gå til noe som kan hjelpe
andre, forteller Fanuelsen.
Fjellhøy forteller at hun følte
seg totalt hjelpesløs og alene da

hun forstod at hun hadde blitt
svindlet.
– Saken min var for komplisert
for Jussbuss, samtidig som jeg
ikke hadde råd til advokat. Jeg er
utrolig takknemlig for initiativet,
men jeg vil ikke at folk skal betale for pengene Simon har lurt
til seg. Derfor håper jeg pengene
kan brukes til å hjelpe andre, forteller hun.

Håper han blir tatt

De sitter i lobbyen i London og
prater om hvor proff han er på å
bedra mennesker rundt seg. Både Pernilla Sjøholm og Cecilie
Fjellhøy håper Simon Leviev og
hans nettverk blir tatt og stilt til
ansvar.
– Han har ødelagt våre liv, sier
Sjøholm.
– Vi virker kanskje sterke når
vi blir intervjuet, men det har vært
et rent helvete, legger Fjellhøy til.

Simon Leviev
●●Født 27. september 1990.

●●Opprinnelig navn er Shimon Yehuda
Hayut.
●●Kommer fra Bnei Brak utenfor Tel
Aviv i Israel. Endret navn til Simon
Leviev i 2017, ifølge israelsk politi.
●●Dømt for bedrageri av kvinner han
møtte gjennom Tinder i Finland i 2016.
●●Etterlyst i Israel i forbindelse med
tyveri, bedrageri og forfalskninger.
Etterlyst i Storbritannia i forbindelse
med bedrageri.
●●Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm og
Pernilla Sjøholm fra Stockholm fortalte
hvordan de ble lurt for store beløp av
Simon Leviev i VG på sist lørdag.
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FALSKT PASS

Simon Leviev har operert
under flere falske navn,
blant annet Avraham Levy og
Michael Biton. I 2011 kjøpte
han dette falske passet med
navnet «Mordechai
Nisim Tapiro».

Tindersvindleren Simon Leviev reiser verden rundt med falske pass. Han har
forført kvinner og svindlet dem for millioner. Også utleiere og barnefamilier finnes
på listen over 28-åringens ofre. Nå etterforskes han av politiet i en rekke land.
1 Cecilie Schrøder

2 Pernilla

3 Cobin-familien

4 Brigita

Fjellhøy (31)

Sjøholm (32)

●●Periode: Januar – mai 2018

●●Periode: Mars 2018 – feb. 2019

●●Periode: 2008

●●Periode: Feb. 2012 – nov. 2015

●●Periode: Mai 2015 – sept. 2015

●●Beløp: Ca. to millioner kroner

●●Beløp: Ca. 420.000 kroner

●●Beløp: Ca. 235.00 kroner

●●Beløp: ca. én million kroner

●●Beløp: ca 220.000 kroner

●●Status: Henlagt i Norge 6. august
2018 - under etterforskning i London

●●Status: Under etterforskning

●●Status: Ukjent

●●Status: Henlagt 22. sept. 2015

Sjøholm møtte
Simon Leviev

Det israelske ekteparet Avi og

●●Status: Meldt til politiet som
identitetstyveri i januar 2017.

Fjellhøys første
møte med
Leviev var på

Four Seasons i
London 14. januar 2018. Hun
ble samme dag introdusert for hele hans «team»,
bestående av blant annet en angivelig livvakt og forretningspartner. Gjennom å presentere trusler mot seg selv og behovet for å
skjule digitale spor, overbeviste
han Fjellhøy om at det for deres
felles fremtids skyld var viktig at
han brukte hennes kredittkort og
ikke sitt eget. Han skulle gjøre
opp for seg og Fjellhøy hadde sett
hvordan han hadde råd til føre sin
livsstandard før han trengte hennes hjelp.

for første gang
i Amsterdam i
mars 2018. På
det tidspunktet
visste hun ikke at
flybilletten hennes var betalt for
med kortet til Cecilie Fjellhøy.
Relasjonen mellom Sjøholm og
Leviev var romantisk i starten,
men ble raskt et vennskap i stedet. De møttes på flere reiser i Europa, og Leviev besøkte henne i
Stockholm. Han spurte ikke om
penger før etter åtte måneder, i
november 2018. Ifølge Sjøholm
viste han til etterforskning mot
sin angivelige fars forretninger i
Israel.

Chavi Cobin i New York forteller
til VG at de ble bedt om å ta vare
på Leviev hjemme hos dem i Brooklyn da han var 15 år gammel. Etter seks måneder flyttet han ut
igjen. I 2008, mens de var på ferie i Florida, ringte han og sa han
var i New York. Han fikk lov til å
bo i leiligheten deres mens de var
på ferie. Der fikk han tak ektemannens kredittkort og fra 19. til 22.
april klarte han å belaste kortet
for rundt 235.000 kroner. Pengene ble blant annet brukt til førsteklassesbillett tur/retur Tel AvivNew York, hotellsuiter, leie av
Rolls-Royce og luksusshopping
på Fifth Avenue.

Les mer på side 14

Staskeviciute

5 Dansk kvinne

Brigita møtte Leviev på valentinsdagen i 2012 gjennom

nettstedet Match.com, få måneder etter at han hadde rømt fra
en tiltale i Israel. Han sa han var
agent for Israels etterretningstjeneste Mossad. Etter et halvt år var
de kjærester. Så flyttet han inn til
henne. Hun forteller at han begynte å bestille kredittkort i hennes navn bak hennes rygg. Under
en reise til Thailand i november
2014 avslørte hun at han hadde
kontakt med en rekke andre kvinner. Reiste hjem og så han aldri
igjen.

Les mer på side 15

Den danske kvinnen møtte
Leviev gjennom Tinder i mai 2015.

Han presenterte seg under sin falske identitet Mordechai Tapiro.
Dette var samme periode som Leviev lurte tre andre finske kvinner parallelt. Han fremsto dypt
fascinerende, forteller hun til avisen Politiken. Han arbeidet for
den israelske regjeringen. Da han
fortalte om sperrede kontoer i
Storbritannia, valgte hun å hjelpe ham. Hun mottar falske bankgarantier. Da hun med hjelp av
en eks-politimann konfronterer
ham, viser han frem et angivelig
diplomatpass og fremstår overbevisende. Siste gang hun hørte
fra ham var 11. september 2015,
da han ble pågrepet i Finland.
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Steder svindleren har besøkt
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11 Samboerpar

3

●●Periode: Feb. 2018 – mai 2018

12

●●Beløp: Ca. 200.000 kroner
●●Status: Henlagt 2018

Et gravid par leide ut sin eksklusive leilighet i Amsterdam til

Leviev fra februar til mai 2018.
Både Fjellhøy og Sjøholm besøkte Leviev i Amsterdam i denne
tidsperioden. Leiligheten var på
180 kvadratmeter og på restauranten i underetasjen husker de
hvordan Leviev til stadighet ble
sett med nye kvinner. Han betalte som normalt i begynnelsen,
men ga dem etter hvert en falsk
sjekk og angivelig dokumentasjon for pengeoverføringer. Da de
skulle møtes for endelig oppgjør,
ble de truet av Levievs medhjelpere, forteller de. De anmeldte
Leviev for svindel på over 200.000
kroner. Saken ble henlagt av nederlandsk politi.
Av ERLEND OFTE ARNTSEN, TOM BYERMOEN, NATALIE REMØE HANSEN, MARIE GOLIMO KINGSRØD og KRISTOFFER KUMAR.

6 Tysk kvinne

7 Tysk kvinne

●●Periode: Okt. 2017 – mars 2018

●●Periode: Ukjent Beløp: Ukjent

●●Beløp: ca. 430.000 kroner

●●Status: Under etterforskning

●●Status: Anmeldt

Politiet i München åpnet i fe-

Hun forteller at hennes
historie har mange likhetstrekk

med historien Fjellhøy og Sjøholm
forteller. VG har fått tilgang til
kredittkorttransaksjonene hennes som viser hvordan kortet hennes blant annet ble trukket for
115.000 kroner på Waldorf Astoria i Amsterdam. I tillegg er det
kjøpt billetter til Cayman Islands
i februar 2018 for over 60.000
kroner på en av Levievs falske
identiteter: Levy Avraham. Den
tyske kvinnens kort er også blitt
brukt til å betale en flybillett for
en annen kvinne.

bruar 2019 etterforskning etter å
ha mottatt en anmeldelse fra en
kvinne. VG er ikke kjent med denne kvinnens identitet.

8 Finsk kvinne
●●Periode: Feb. 2015 – sept. 2015
●●Beløp: Ca. 345.000 kroner
●●Status: Dom

Møttes i Bangkok i Thailand i
februar 2015, hvor hun var på ferie. Leviev kom på besøk til Finland to uker senere. Han kalte seg
Simon, men brukte den falske identiteten Mordechai Nisim Tapiro. I
Finland hevdet han at hans kredittkort hadde blitt misbrukt i Finland og ba om hjelp. Etter hvert
flytter han inn hos henne og blir
boende i et halvt år.

9 Finsk kvinne
●●Periode: April 2015 – 11.
september 2015
●●Beløp: ca. 561.000 kroner
●●Status: Dom

I slutten av april 2015 møtte

hun ham, gjennom Tinder. Han
fortalte om boliger Tel Aviv, London og Bangkok. Hun fikk inntrykk av at han var velstående.
Han foreslo «å sette sammen» kredittkort sammen, og hun lot han
deretter bruke kortet sitt. Plutselig var gjelden blitt over 100.000
kroner. Hun tok opp hurtiglån,
som Leviev lovte å betale. Han
spanderte deretter en tur til Tel
Aviv, men da hun var der ringte
American Express og sa at hennes kort hadde blitt forsøkt brukt
til å booke et privatfly. Hun sperret kortet og Leviev ble truende
mot henne.

Finsk kvinne og
hennes foreldre
10

●●Periode: Mai 2015 – sept. 2015
●●Beløp: ca. 867.000 kroner
●●Status: Dom

Ble kjent med Leviev gjennom
Tinder 1. mai 2015. Møtte Leviev

første gang i Berlin. Han fortalte
at han var tidligere jagerflyger,
men nå drev forretninger innen
våpen. Han viste frem bilder av
reiser med privatfly. Leviev betalte hotellregningene i starten.
Han ville bosette seg med henne
og få barn. Hun hørte han snakke i telefonen med angivelige ansatte i firmaet sitt. Så ble kontoene hans låst på grunn av undersøkelser fra myndighetene. Kvinnen ble lurt til å gi han penger og
kredittkort. Leviev overbeviste
også hennes mor om å gi han kredittkortopplysninger.

12 Yakir-familien
●●Periode: 2010
●●Beløp: Forfalsket sjekker
●●Status: Tiltale tatt ut i 2012

Eran Yakir og
kona fra Tel
Aviv-området

skulle i 2010 ha
en daglig barnevakt til sin
sønn på rundt fem
år. De fikk kontakt med Leviev,
da rundt 20 år gammel, gjennom
et byrå. Han fremstod skikkelig,
deres sønn likte ham og han kom
fra en respektert, religiøs familie. En dag fikk fru Yakir en telefon fra banken om at noen hadde
forsøkt å veksle inn en sjekk på
rundt 115.000 kroner. Da hun noe
tid senere fortalte Leviev via en
tekstmelding at hun skulle til politiet, forlot han deres sønn alene
og stakk, ifølge en tiltale som ble
tatt ut av israelsk politi.

FAMILIE BLE RU

14

NYHETER

SØNDAG 24. FEBRUAR 2019

SKAL HA BLITT SVINDLET: Avi og Chavi Cobin fra New York møter VG i sitt hjem i Brooklyn. Her bodde også Tindersvindleren Simon Leviev i flere år. F oto: JOHANNA SIRING

●Misbrukte kort til ektepar i New York ●23
NEW YORK (VG) På tre elleville dager skal
Tindersvindleren Simon Leviev ha klart å
misbruke kredittkortet til Avi og Chavi Cobin i New York for 42.000 dollar.
VG har sporet opp
det israelske ekteparet i bydelen
Brooklyn, hvor de
har bodd i 13 år.
Inne i den romslige
stuen, uttrykker de
ikke akkurat overI USA
raskelse over at deRobert
res landsmann nå
Simsø
er etterlyst i flere
land.
– Han er briljant på det han
driver med. Han er svært,

svært smart, sier Chavi Cobin.
Hun og ektemannen forteller en
mildt sagt oppsiktsvekkende historie om Simon Leviev, som opprinnelig heter Shimon Yehuda
Hayut.
De sier at han bodde hos dem i
Brooklyn i over seks måneder.
Hayut-familien, som de kjenner
godt, hadde spurt dem om de kunne ta vare på den unge gutten i en
periode. Han hadde problemer
hjemme, forteller de.
– Bare 15 år gammel så han ut

som han var 25 år. Han oppførte
seg også som en voksen, sier de.
Etter en tid mislikte Cobin-
familien visse sider ved guttens
opptreden og han ble bedt om å
flytte ut.

– Lånte leiligheten

I april to år senere, i 2008, dro familien på ferie til Florida under de
jødiske helligdagene kalt Passover
(Pesach).
Da dukket 17 år gamle Shimon
Yehuda Hayut opp og spurte om
han kunne bo i leiligheten deres i
Brooklyn siden familien uansett
var i Florida. De sa ja.
Fra 19. til 22. april 2008 klarte
han ifølge ekteparet å belaste deres felles kredittkortokonto hos

American Express med 42.000 dollar (cirka 235.000 kroner i 2008).
Entreprenøren Avi hadde en måned tidligere fått innvilget ubegrenset kreditt på sitt platinumkort fra American Express.
Det første 17-åringen gjorde i
New York, var å fly til Tel Aviv på
en førsteklassebillett til 7500
dollar.
Han overnattet på luksushotellet Intercontinental i en suite til
2500 dollar, brukte nye 2500 dollar på en fancy restaurant, før han
fløy tilbake til USA dagen etter.
Her leide han en Rolls-Royce
og dro på en mildt sagt heftig shoppingrunde på fasjonable Fifth Avenue, hvor han stoppet innom både Gucci og Armani.

Totalregning for tre dager:
42.000 dollar. Da fikk Cobin en telefon fra banken.
Han etterlot familien på Disneyferie i Florida, fløy tilbake til New
York, men 17-åringen hadde flyktet tilbake til Israel.
– Jeg var fullstendig knust over
at dette hadde skjedd oss, sier
Cobin.
VG har gjort en rekke forsøk på
å få Leviev i tale, uten å lykkes.
Hans israelske advokat opplyser
at han har mistet kontakten med
sin klient.

«Catch Me If You Can»

Avi Cobin tok straks kontakt med
både politiet i New York og i Israel.

UNDLURT
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SVINDLER: Simon Leviev utga seg for å være sønn av «diamantkongen» Lev Leviev. Egentlig er han en svindler, som VG har jaktet
på i et halvt år. Vi fant ham i München – på et av Europas mest
fasjonable hoteller. Foto: TORE KRISTIANSEN

UTSATT FOR ID-TYVERI: Brigita Staskeviciute forteller at hun
fortsatt har vanskeligheter med å stole på folk, etter at hun ble bedratt
av Leviev. Foto: KRISTOFFER KUMAR

– Sa han var
hemmelig
agent

Av MARIE GOLIMO KINGSRØD, NATALIE REMØE HANSEN,
KRISTOFFER KUMAR og ERLEND OFTE ARNTSEN

Brigita Staskeviciute (36) fra Litauen møtte
Simon Leviev første gang på Valentines
dagen i 2012. Da ante hun ikke at hun senere
kom til å anmelde ham for identitetstyveri.

GIKK VARMT: På tre dager skal Amex-kortet til Avi Cobin belastet
for 42.000 dollar. Foto: JOHANNA SIRING

Brigita har bodd i London siden
2003. Nysingel i 2012 ser hun Simon Leviev på Match.com. Hun
forteller at han presenterte seg som
Mordechay Nisim Tapiro, at han
jobbet som pilot – og som hemmelig agent for den israelske etterretningstjenesten Mossad.
– Det tente nysgjerrigheten min.
Han var veldig hemmelighetsfull.
Et halvt år senere blir de kjærester. Et halvt år til går, og han flytter inn til henne.
– Han tok meg med på fly på første- og businessklasse, og sa til meg:
«Du kan ikke jobbe, for da får du
ikke flydd og vært sammen med
meg», sier Brigita.

– Tok opp millionlån

PASS: Simon Leviev la igjen dette passet i boligen i Brooklyn. Foto:

35.000 borte på tre dager
JOHANNA SIRING

Svindelen i New York var svært
sofistikert. Han betalte inn til American Express-kontoen fra noen
av mine andre bankkontoer, mens
han brukte platinum-kortet. Hvordan han hadde fått tilgang til disse kontoene, aner jeg ikke, sier
Avi Cobin.
Han er glad for at kortselskapet
trodde på deres historie, og at de
kun tapte 7000–8000 dollar.
Han er overbevist om at unggutten var inspirert av suksessfilmen «Catch Me If You Can» fra
2003 med Leonardo di Caprio.

Glemte passet

– Som 15-åring kunne han sitte
rundt middagsbordet og fortelle
om de sprøeste måter å lure for-

sikringsselskapene på. Vi skjønte ikke hvor han fikk disse ideene fra, sier han, og blar i Levievs
pass som de fortsatt har i sin besittelse, elleve år etter svindelen.
De sier at han glemte det under sengen da han rømte fra New
York.
– Jeg er veldig såret over at han
bare fortsatte med dette. Jeg er
overrasket over at ingen har stoppet han fra å gjøre alt dette tullet.
Jeg er sikker på at det er mange
historier vi ennå ikke har hørt.
Det kan hende det er folk der ute
som ikke vil bli eksponert, sier
Avi Cobin.
robert.simso@vg.no

Simon Leviev
●●Født 27. september 1990.
●●Opprinnelig navn er Shimon
Yehuda Hayut. Kommer fra Bnei
Brak utenfor Tel Aviv i Israel.
●●Endret navn til Simon Leviev
i 2017, ifølge israelsk politi.
●●Dømt for bedrageri av
kvinner han møtte gjennom
Tinder i Finland i 2016.
●●Er nå etterlyst i en rekke
land i forbindelse med tyveri,
bedrageri og forfalskninger.

Mens Simon Leviev forsikret Brigita om at han hadde kontroll, skal
Leviev ha begynt tegne kredittkort
i hennes navn.
– Han visste alt om meg, og noen av bankene ba ikke om foto-ID
eller signatur, bare informasjon
om hvor mye jeg tjener og hvor
jeg bor. Simon løy åpenbart om
hvor mye jeg tjente, og fikk høyere kreditt, sier hun.
– Jeg konfronterte Simon, men
han sa at han visste hva han gjorde, og at han skulle betale tilbake
alt – og det dobbelte. Jeg tenkte:
Mannen ville vel ikke bodd hos
meg hvis han løy.
I 2014 forsto hun at noe var galt.
Det var for mange kredittkort, for
mange brev i posten.
– I november 2014 sa Simon at
han flyttet til Bangkok, og ba meg
komme for å treffe ham.

Bruddet

Bangkok, november 2014: Brigita
åpner kjøleskapet til Simon i en
leilighet i hovedstaden. Leviev har
fortalt at han ikke drikker alkohol,
men nå er kjøleskapet fullt av det.
Brigita spør hvorfor, men han
smiler bare tilbake, forteller hun.
– Da forsto jeg at noe var galt.
Han føltes ut som en helt annen
person enn han jeg hadde møtt før,
forteller hun.

VALENTINSDATE: Dette kortet
fikk Brigita av Simon Leviev på
Valentinsdagen. F
 oto: PRIVAT
Leviev går i dusjen, og hun plukker opp hans ulåste telefon, husker hun.
– Da så jeg alle Tinder-meldingene som kom inn fra så mange
jenter. Jeg forsto at dette er noe
massivt større enn penger og kort,
det er noe med kvinner.
Hun dro rett til flyplassen den
mandagen, og har aldri sett Simon
Leviev siden.
Brigita anslår at hun satt igjen
med en regning på rundt en million norske kroner etter forholdet
til Leviev.

Anmeldte

– Da jeg kom tilbake til London,
visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre: Skal jeg fortelle dette til noen?
Drømmer jeg?
Leviev skal ha beordret henne
til å slette alle meldinger og e-poster, ikke prate med noen eller gå
til politiet.
Først i januar 2017 anmeldte hun
ham for identitetstyveri. Ifølge Brigita, har politiet henlagt saken.
– Hvorfor tok det så lang tid før
du anmeldte ham?
– Selv om Simon dro fra England,
så tenkte jeg at han hadde folk her,
og om jeg gjorde noe galt ville han
finne det ut ...
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Dansk kvinne om Tinder-svindleren:

– MITT LIVS
STØRSTE
FORELSKELSE
12

SVINDLERENS OFRE
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Ofre

1

FALSKT PASS

Simon Leviev har operert
under flere falske navn,
blant annet Avraham Levy og
Michael Biton. I 2011 kjøpte
han dette falske passet med
navnet «Mordechai
Nisim Tapiro».

Steder svindleren har besøkt

2

8 9
10

5
4 11 6
7

11 Sam

3

● Periode

12

● Beløp: C
● Status:

Et gravid
klusive le

Tindersvindleren Simon Leviev reiser verden rundt med falske pass. Han har
forført kvinner og svindlet dem for millioner. Også utleiere og barnefamilier finnes
på listen over 28-åringens ofre. Nå etterforskes han av politiet i en rekke land.

1 Cecilie Schrøder

2 Pernilla
Sjøholm (32)

● Periode: Mars 2018 – feb. 2019

● Periode: 2008

● Periode: Feb. 2012 – nov. 2015

● Periode: Mai 2015 – sept. 2015

● Periode: Okt. 2017 – mars 2018

● Periode: Ukjent Beløp: Ukjent

● Beløp: Ca. to millioner kroner

● Beløp: Ca. 420.000 kroner

● Beløp: Ca. 235.00 kroner

● Beløp: ca. én million kroner

● Beløp: ca 220.000 kroner

● Beløp: ca. 430.000 kroner

● Status: Under etterforskning

● Status: Under etterforskning

● Status: Ukjent

● Status: Anmeldt

Det israelske ekteparet Avi og

● Status: Meldt til politiet som
identitetstyveri i januar 2017.

● Status: Henlagt 22. sept. 2015

Sjøholm møtte
Simon Leviev

Den danske kvinnen møtte
Leviev gjennom Tinder i mai 2015.

Hun forteller at hennes
historie har mange likhetstrekk

Politiet i München åpnet i februar 2019 etterforskning etter å
ha mottatt en anmeldelse fra en
kvinne. VG er ikke kjent med denne kvinnens identitet.

Fjellhøys første
møte med
Leviev var på

Four Seasons i
London 14. januar 2018. Hun
ble samme dag introdusert for hele hans «team»,
bestående av blant annet en angivelig livvakt og forretningspartner. Gjennom å presentere trusler mot seg selv og behovet for å
skjule digitale spor, overbeviste
han Fjellhøy om at det for deres
felles fremtids skyld var viktig at
han brukte hennes kredittkort og
ikke sitt eget. Han skulle gjøre
opp for seg og Fjellhøy hadde sett
hvordan han hadde råd til føre sin
livsstandard før han trengte hennes hjelp.

Av ERLEND OFTE ARNTSEN
og JOHN HANSEN (POLITIKEN)

hjem hvor begge mine foreldre er
økonomier, og jeg er oppdratt klare
meg selv, sier kvinnen.

Det kortvarige forholdet til Simon Leviev
– Dypt fascinerende
Etter at de matchet på Tinder, gikk
kostet henne 235
det bare en uke før han som kalte
000 kroner i løpet av seg Tapiro kom til København.
– Vi gikk en lang tur, spiste midnoen uker, men pendag på en helt alminnelig restaurant
gene var langt fra det i Nyhavn og avsluttet med en kaffe
verste, forteller den
og gikk hver til vårt. Det var ikke
ekstravagant. Det var ikke privatdanske kvinnen.
Hun ringte den danske avisen Politiken mandag 18. februar.
Hun hadde lest artiklene om Tinder-svindleren, den 28 år gamle israeleren.
– Jeg har også kjent ham, sa hun
i telefonen.
Frem til nå har hun valgt å dele
den smertefulle opplevelsen kun
med sine nærmeste, men nå var hun
klar til å fortelle mer. Håpet er at
hennes historie kan bli én av etter
hvert mange som kan være med på
å advare andre.
Hun sier hun ville elsket å se ham
havnet i fengsel igjen.
To dager etter samtalen på telefon, møtte Politiken den i dag 39 år
gamle kvinnen med et uferdig jusstudium bak seg, og som siden har
jobbet som selvstendig næringsdrivende innen kunst og mote.
Mannen hun møtte på Tinder i
mai 2015, kalte seg Mordechai «Simon» Tapiro. Han sa han var 36 år,
et år eldre enn henne. Tapiro-navnet er én av flere falske navn Tinder-svindleren har brukt, og han var
på dette tidspunktet bare 25 år.
– Jeg hadde min egen virksomhet
med ansatte, kommer fra et godt

sjåfører eller livvakter, som jeg ser
at han senere har tatt i bruk, sier
hun.
Hun fant ham dypt fascinerende.
Han fremsto begavet, kunnskapsrik og visste mye om dansk kultur.
I ettertid ser hun at han var dyktig
til å kopiere hennes egne interesser.
Han fortalte at han drev en fremgangsrik virksomhet i sikkerhetsbransjen, og gjorde forretninger med
Israels regjering, forteller hun.

Falt pladask

De møttes på ny i Barcelona.
– Vi gikk tur på Ramblaen og han
snakket lengte om hvordan han gjerne ville bruke sine krefter på å gjøre noe politisk for de svake i samfunnet. Jeg syntes jeg hadde møtt
den ideelle mann – fantastisk klok,
suksessfull og tenkte på samfunnet,
sier kvinnen.
Det hun på dette tidspunktet ikke
visste, var at Tapiro, som egentlig
het Shimon Yehuda Hayut, samtidig lurte tre finske kvinner parallelt med henne.
– Jeg skulle ønske det ikke var
sånn, men det var mitt livs største
forelskelse, sier hun.

ETTERLYST: Frem til 2017 het
Simon Leviev noe annet: Shimon
Yehuda Hayut. Foto: PRIVAT
En kveld snakket de om hvordan
et forhold mellom dem ville vært.
Han sa da, ifølge henne, at han var
meget velstående og gjerne ville at
jeg fikk et MasterCard med tilgang
til hans konto, fordi de kom til å reise mye sammen.
– Min oppdragelse fikk meg til å
si nei. Han ble litt irritert og vi snakket aldri mer om det. Det var første
gang det ble litt dårlig stemning mellom oss.
Men derfra begynte hun langsomt
å se andre sider ved han.
– Han var i stand til å gi meg komplimenter, som samtidig var som et
spark i hodet.
For eksempel: På hotell i Warszawa sa han hvor vakker stuepiken
var, før han et minutt senere sa til
den danske kvinnen at hun var god
nok for ham.

– Utrolig dyktig

Så skjedde det. Han hadde behov
for penger.
Forklaringen var at skattemyndighetene undersøkte forretninge-

ne hans i Storbritannia. Det førte
til at kontoene hans var sperret, og
han hadde akutt behov for penger
til flybilletter.
– Han var utrolig dyktig til å underbygge historien, slik at alle detaljene passet. Det dreide seg bare
om 20 000-35 000 kroner, sier hun
og forteller at hun lånte ham pengene.
Han fikk også kortnummer og
sikkerhetskoden til hennes private
kort.
– Han kunne bruke 20 000 kroner per døgn, før kortet ble stengt
og jeg måtte åpne det igjen. Jeg kunne se at han kjøpte flybilletter, taxi
og en kopp kaffe innimellom. Det
stemte med det han hadde sagt, sier hun.
Han brukte kortet i tre uker, før
hun sa stopp. Det ble mer og mer
penger. Han vekket henne midt på
natten, fordi han nådde grensen og
ville ha henne til å åpne kortet igjen.
Hun fikk også tilsendt en bankgaranti fra en bank i New York, som
viste at han hadde overført 20 000
britiske pund til hennes konto. Men
som i tilfellene med både norske Cecilie Fjellhøy og svenske Pernilla
Sjøholm, så kom aldri pengene frem.
Hun ble nervøs, slet med å få sove og tok sovemedisin.
9. august 2015 var siste gang hun
åpnet kredittkortet sitt for Tapiro.
– Jeg var i et fryktelig dilemma.
Enten var jeg naiv og lot meg utnytte, eller så var jeg et dårlig menneske, som avviste å hjelpe en som
sto meg nær. Uansett så var det meg
det var noe galt med, forteller hun.
I løpet av sommerukene i 2015
hadde han som i dag heter Simon
Leviev fått ut 235 000 kroner fra

for første gang
i Amsterdam i
mars 2018. På
det tidspunktet
visste hun ikke at
flybilletten hennes var betalt for
med kortet til Cecilie Fjellhøy.
Relasjonen mellom Sjøholm og
Leviev var romantisk i starten,
men ble raskt et vennskap i stedet. De møttes på flere reiser i Europa, og Leviev besøkte henne i
Stockholm. Han spurte ikke om
penger før etter åtte måneder, i
november 2018. Ifølge Sjøholm
viste han til etterforskning mot
sin angivelige fars forretninger i
Israel.

Chavi Cobin i New York forteller
til VG at de ble bedt om å ta vare
på Leviev hjemme hos dem i Brooklyn da han var 15 år gammel. Etter seks måneder flyttet han ut
igjen. I 2008, mens de var på ferie i Florida, ringte han og sa han
var i New York. Han fikk lov til å
bo i leiligheten deres mens de var
på ferie. Der fikk han tak ektemannens kredittkort og fra 19. til 22.
april klarte han å belaste kortet
for rundt 235.000 kroner. Pengene ble blant annet brukt til førsteklassesbillett tur/retur Tel AvivNew York, hotellsuiter, leie av
Rolls-Royce og luksusshopping
på Fifth Avenue.

4 Brigita
Staskeviciute

Brigita møtte Leviev på valentinsdagen i 2012 gjennom

nettstedet Match.com, få måneder etter at han hadde rømt fra
en tiltale i Israel. Han sa han var
agent for Israels etterretningstjeneste Mossad. Etter et halvt år var
de kjærester. Så flyttet han inn til
henne. Hun forteller at han begynte å bestille kredittkort i hennes navn bak hennes rygg. Under
en reise til Thailand i november
2014 avslørte hun at han hadde
kontakt med en rekke andre kvinner. Reiste hjem og så han aldri
igjen.

Les mer på side 15

Les mer på side 14

5 Dansk kvinne

Av ERLEND OFTE ARNTSEN, TOM BYERMOEN, NATALIE REMØE HANSEN, MARIE GOLIMO KINGSRØD og KRISTOFFER KUMAR.

Fjellhøy (31)

● Periode: Januar – mai 2018

● Status: Henlagt i Norge 6. august
2018 - under etterforskning i London

3 Cobin-familien
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Han presenterte seg under sin falske identitet Mordechai Tapiro.
Dette var samme periode som Leviev lurte tre andre finske kvinner parallelt. Han fremsto dypt
fascinerende, forteller hun til avisen Politiken. Han arbeidet for
den israelske regjeringen. Da han
fortalte om sperrede kontoer i
Storbritannia, valgte hun å hjelpe ham. Hun mottar falske bankgarantier. Da hun med hjelp av
en eks-politimann konfronterer
ham, viser han frem et angivelig
diplomatpass og fremstår overbevisende. Siste gang hun hørte
fra ham var 11. september 2015,
da han ble pågrepet i Finland.

6 Tysk kvinne

med historien Fjellhøy og Sjøholm
forteller. VG har fått tilgang til
kredittkorttransaksjonene hennes som viser hvordan kortet hennes blant annet ble trukket for
115.000 kroner på Waldorf Astoria i Amsterdam. I tillegg er det
kjøpt billetter til Cayman Islands
i februar 2018 for over 60.000
kroner på en av Levievs falske
identiteter: Levy Avraham. Den
tyske kvinnens kort er også blitt
brukt til å betale en flybillett for
en annen kvinne.

7 Tysk kvinne

8 Finsk kvinne

● Periode: Feb. 2015 – sept. 2015
● Beløp: Ca. 345.000 kroner
● Status: Dom

Møttes i Bangkok i Thailand i

februar 2015, hvor hun var på ferie. Leviev kom på besøk til Finland to uker senere. Han kalte seg
Simon, men brukte den falske identiteten Mordechai Nisim Tapiro. I
Finland hevdet han at hans kredittkort hadde blitt misbrukt i Finland og ba om hjelp. Etter hvert
flytter han inn hos henne og blir
boende i et halvt år.

9 Finsk kvinne

● Periode: April 2015 – 11.
september 2015

● Beløp: ca. 561.000 kroner
● Status: Dom

I slutten av april 2015 møtte
hun ham, gjennom Tinder. Han
fortalte om boliger Tel Aviv, London og Bangkok. Hun fikk inntrykk av at han var velstående.
Han foreslo «å sette sammen» kredittkort sammen, og hun lot han
deretter bruke kortet sitt. Plutselig var gjelden blitt over 100.000
kroner. Hun tok opp hurtiglån,
som Leviev lovte å betale. Han
spanderte deretter en tur til Tel
Aviv, men da hun var der ringte
American Express og sa at hennes kort hadde blitt forsøkt brukt
til å booke et privatfly. Hun sperret kortet og Leviev ble truende
mot henne.

hennes konto, ifølge hennes eget
utsagn.

– Trusler

Da hun konfronterte ham, begynte
han å true henne, forteller hun.
«Du vet godt at jeg kan ødelegge
deg fullstendig, hvis det passer», sa
han siste gang de møttes, forteller
hun.
Kontakten via chatteappen WhatsApp fortsatt likevel i noen uker. Han
vekslet mellom å bebreide henne
og si at han tilga henne. 11. september 2015 stoppet kontakten helt opp.
Det hun først fikk vite flere måneder senere, var at han denne dagen
hadde blitt pågrepet i leiligheten til
en av de finske ofrene.
I januar 2016 ble han dømt til tre
års fengsel, men bare et drøyt år senere var han likevel en fri mann og
tvangstransportert til Israel.

Henlagt

Samme år fikk den danske kvinnen
kontakt med en av de finske kvinnene som hadde blitt lurt av samme
mann.
– Alle mine bange anelser om hvem
han var, viste seg bare være halvparten så ille når jeg fikk vite hvem
og hva Simon virkelig var, sier hun.
Politiet på Nordsjælland fikk hennes anmeldelse for bedrageri, men
påtalemyndigheten la vekk saken
fordi det var hun selv som hadde
gitt ham sine kortopplysninger.
Simon Leviev har hverken besvart
Politiken eller VGs henvendelser.

PS!

Gjennom journalistnettverket EIC samarbeider
VG med den danske avisen Politiken.

10 Finsk kvinne og
hennes foreldre

● Periode: Mai 2015 – sept. 2015
● Beløp: ca. 867.000 kroner
● Status: Dom

Ble kjent med Leviev gjennom
Tinder 1. mai 2015. Møtte Leviev

første gang i Berlin. Han fortalte
at han var tidligere jagerflyger,
men nå drev forretninger innen
våpen. Han viste frem bilder av
reiser med privatfly. Leviev betalte hotellregningene i starten.
Han ville bosette seg med henne
og få barn. Hun hørte han snakke i telefonen med angivelige ansatte i firmaet sitt. Så ble kontoene hans låst på grunn av undersøkelser fra myndighetene. Kvinnen ble lurt til å gi han penger og
kredittkort. Leviev overbeviste
også hennes mor om å gi han kredittkortopplysninger.

12 Yak

● Periode

● Beløp: F
● Status:
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E

13

mboerpar

e: Feb. 2018 – mai 2018

Ca. 200.000 kroner
Henlagt 2018

d par leide ut sin eks-

eilighet i Amsterdam til
ra februar til mai 2018.
lhøy og Sjøholm besøkv i Amsterdam i denne
den. Leiligheten var på
ratmeter og på restauunderetasjen husker de
Leviev til stadighet ble
nye kvinner. Han betalormalt i begynnelsen,
dem etter hvert en falsk
angivelig dokumentaengeoverføringer. Da de
øtes for endelig oppgjør,
uet av Levievs medhjelteller de. De anmeldte
r svindel på over 200.000
aken ble henlagt av nedpoliti.

kir-familien

E

e: 2010

Forfalsket sjekker

Tiltale tatt ut i 2012

akir og
a Tel
rådet

010 ha
g bartil sin
undt fem
kk kontakt med Leviev,
20 år gammel, gjennom
Han fremstod skikkelig,
nn likte ham og han kom
spektert, religiøs famig fikk fru Yakir en teleanken om at noen hadde
veksle inn en sjekk på
000 kroner. Da hun noe
e fortalte Leviev via en
ding at hun skulle til poot han deres sønn alene
ifølge en tiltale som ble
israelsk politi.

STORSJARMØR: Metoden til Tinder-svindler Simon Leviev er å bruke en kvinnes kredittkort til å lure den neste til å tro at han er velstående. Slik får han tilgang på nye kort. Dette er et
bilde fra tidligere anledning, den danske kvinnenen er ikke avbildet her. Foto: PRIVAT

Simon Leviev
●●Født 27. september 1990. Opprinnelig navn er Shimon Yehuda Hayut.
Kommer fra Bnei Brak utenfor Tel
Aviv i Israel. Endret navn til Simon
Leviev i 2017, ifølge israelsk politi.
●●Dømt for bedrageri av kvinner han
møtte gjennom Tinder i Finland i
2016. Er nå etterlyst i en rekke land i
forbindelse med tyveri, bedrageri og
forfalskninger.
●●I VG lørdag 16. februar fortalte
Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm og
Pernilla Sjøholm fra Stockholm om
hvordan de ble lurt for store beløp.

MANGE PASS: Shimon Yehuda Hayut endret navn til Simon Leviev i
2017. Han har reist rundt med falskt pass under navnet Mordechai
Nisim Tapiro tidligere. Foto: PRIVAT

STO FREM: Svenske Pernilla Sjøholm og norske Cecilie Fjellhøy har
begge blitt lurt av Simon Leviev. De har siden funnet støtte og styrke i
hverandre. Foto: TORE KRISTIANSEN
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Slik blir nordmenn
lurt av «kjæresten»
EKTE MØTER: De fleste som blir svindlet av «kjæresten» har bare dialog med personen på internett. Men noen ganger møter også svindleren offeret ansikt til ansikt. Foto: iSTOCK
Av MARIE GOLIMO KINGSRØD

Det starter ofte med vakre
komplimenter, følelsesmessig avhengighet og forelskelse. Og ender i total
håpløshet og gjeld du må
slite med resten av livet.
VG kunne i februar avsløre hvordan den internasjonale svindleren Simon Leviev har forført og svindlet unge kvinner for millioner.
Han møter kvinner på datingsider som Tinder, og de tror de dater en velstående forretningsmann. Men i virkeligheten er det andre
kvinner han har lurt, som betaler for luksusen.
Selv om svindelen disse kvinnene ble utsatt
for er et nytt fenomen, er ikke kjærlighetssvindel over nett uvanlig. Eksperter forteller

om hvordan ofrene, som tror de har funnet
kjærligheten, kan bli manipulert til nesten hva
som helst.
– Vi har vært i kontakt med en enkeltperson som har gitt fra seg 60 millioner, sier Økokrims svindelekspert, Anne Dybo, til VG.
Økokrims anslag viser at 683 nordmenn ble
kjærlighetssvindlet for minst 266 millioner
kroner i 2018 - over en dobling fra 2017. I 2015
var antallet rammede 210.

●●DNB oppgir at 327 kunder i 2018 ble kjærlighetssvindlet for nesten 60 millioner kroner, mot 37 millioner i 2017.
●●Nordea sier at de fra 2017 til 2018 ser en klar

Anne Dybo i
Økokrim

– Anmeld

– Vi oppfordrer folk til å politianmelde denne
typen bedragerier, men vi gir også tydelig beskjed om at pengene de har sendt fra seg ofte
må anses som tapte. Mange lar nok derfor være å anmelde kjærlighetssvindel fordi de ser
det som en belastning, sier Dybo.
Hun tror det er store mørketall.
Det viser også tallene VG har hentet ut tall
fra Norges største banker:

økning i antallet registrerte tilfeller av denne
typen bedrageri.
– Det er mye som tyder på at svindlere har
stort fokus på Norge når det kommer til denne typen svindel, da det i perioden juni til desember i 2018 er registrert nær tre ganger så
mange tilfeller av kjærlighetssvindel i Norge

sammenlignet med Sverige, sier forbrukerøkonomi i Nordea, Elin Reitan, til VG.
Gjeldsofferalliansen opplyser også til VG at
de opplever en økning av antallet nordmenn
som blir utsatt for dette. Blant ofrene er det
flest eldre menn og kvinner, som nylig har blitt
kjent med sosiale medier.

Falske møter med «kjæresten»

Terje Aleksander Fjeldvær, leder for bedrageribekjempelse i DNB, anser dette som et stort
samfunnsproblem.
– Folk blir lurt til å gi fra seg penger til kriminelle. Vi vet også, fra rapportene til Økokrim og Europol, at dette går til å finansiere
annen kriminalitet. Som bank ser vi det derfor som vårt samfunnsansvar å forsøke å stanse disse betalingene, sier Fjeldvær.
Historien VG forteller om Simon Leviev er
et nytt fenomen, fordi kvinnene som ble lurt
møtte svindleren ansikt til ansikt flere ganger.

S SLEIPE
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Er du offer for datingsvindel ?
●●Du har utviklet et forhold med noen du har
møtt via epost, SMS og telefonsamtaler.
●●Din nye kjæreste ser ut som en supermodell på
bildene de sender deg.
●●De stiller mange spørsmål om deg, men
forteller lite om seg selv.
●●De vil snakke med deg på direktemeldinger,
epost og SMS fremfor på datingsiden dere
møttes.
●●De svarer ikke på basisspørsmål om hvor de
bor og arbeider.
●●De begynner å spørre om du kan sende
penger.
Kilde: DNB, ØKOKRIM

Dette gjør du hvis du er blitt lurt
●●Anmeld til politiet og si fra til banken.
●●Opprett ny e – postadresse.
●●Sperr kort og bytt kodebrikke og BankID hvis
bedrageren kan ha fått tilgang.
Kilde: DNB, ØKOKRIM

«DIAMANTPRISEN»: Simon Leviev utga seg for
å være sønn av «diamantkongen» Lev Leviev.
Egentlig er han en svindler, som VG har jaktet på i
et halvt år. Vi fant ham i München – på et av
Europas mest fasjonable hoteller. Foto: TORE
KRISTIANSEN

Som oftest ser de tilfeller av kjærlighetsbedrageri som utelukkende skjer gjennom nettkommunikasjon. Det er et organisert, kriminelt nettverk som står bak. Økokrim har oppdaget at svindlerne vanligvis er personer med
vestafrikansk bakgrunn som jobber i kontorceller. Her er det noen som driver med direktør-svindel, mens andre har spesialisert seg i
å forføre kjærlighetssøkende.
– Vi ser at disse cellene har utvidet seg og
spredd seg til USA og Europa. Nå er flere celler i Norge også, sier Dybo i Økokrim.
Slik opplever også noen å få møte det de tror
er kjæresten sin, forklarer Fjeldvær i DNB.

Manipulert

– Da begynner det å bli en avansert form for
kriminalitet. En av de vanskeligste oppgavene vi har er å ringe de vi oppdager at blir svindlet. Det er ikke lett å fortelle noen at kjæresten, som de til og med har møtt, ikke eksiste-

rer. De forstår det ikke, sier Fjeldvær.
Svindelmetodene spiller på enkle, menneskelige psykologiske mekanismer, forklarer Dybo i Økokrim. Det begynner gjerne med at noen legger deg til som venn på Facebook, eller
skriver til deg i en melding på en datingside.
Personen skriver raskt fine ting til deg, og spiller kanskje på et annet følelsesregister enn du
er vant til: «Øynene dine er blå som fioler».
Hvis du er ensom, eller ikke har fått denne
bekreftelsen på lenge, blir du fanget av en følelsesmessig avhengighet.
– Når du får bekreftelse og anerkjennelse
for den du er, kan det være lett å bli forelsket,
sier Fjeldvær.
Dere chatter sammen ofte, kanskje hver dag,
og komplimentene er mange. Men etter hvert
– og det kan ta tid – skjer det noe med «kjæresten» din, som gjør at han trenger penger.
Mange ganger er historien at han har blitt lagt
inn på sykehus, eller er offiser i Afghanistan

og må komme seg ut.
– Når de først får et følelsesmessig forhold
til deg, er du gjerne lett å manipulere – og det
er da de begynner å snakke om penger. Ofrene har da ofte helt mistet sin kritiske sans, sier Dybo i Økokrim.
Noen er villige til å a opp forbrukslån og
bruke kredittkort for å dekke behovene til personen de er forelsket i, forklarer hun.
– Hva gjør dere med disse sakene?
– Vi jobber forebyggende med denne typen
bedragerier, for erfaringen viser at når pengene er sendt, forsvinner de ofte utenlands og
er vanskelig å gjenvinne. Vi er mye i media,
holder foredrag og tar direkte kontakt med de
som er blitt lurt, sier Dybo.

Uten rettigheter

Dybos klare oppfordring er: Hvis «kjæresten»
din spør deg om penger, bør du være på vakt.
– På samme måte som at du har lært at du

må låse huset ditt, for at ingen skal komme
inn å forsyne seg, må du være skeptisk til den
informasjonen som formidles på internett. Du
må ikke anta at noe er sant bare fordi det står
på en e-post eller i en melding. Spør deg: Er
den informasjonen som presenteres for meg
sann, og er det naturlig at jeg blir kontaktet
av en person i Afrika som vil være kjæresten
min?, sier Fjeldvær i DNB.
Hvis du blir lurt på denne måten, har du ingen rettigheter, ifølge Økokrim og bankene.
I noen tilfeller kan du til og med bli dømt: Mange som blir utsatt for datingsvindel blir vervet
som såkalte pengemuldyr. De får da en forespørsel fra «kjæresten» om de kan stille sin
konto til disposijon, og ta imot penger for å
sende disse midlene videre - til det som kan
vise seg å være et annet pengemuldyr eller direkte til svindlerne. I en rekke saker har pengemuldyrene blitt siktet og domfelt for uaktsom hvitvasking.
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Israelsk TV-kanal:

FAREN
SVINDELANMELDT

FAR OG SØNN: Dette bildet er publisert på Facebook av Simon Leviev
selv, ifølge et av ofrene hans. Mannen til høyre i bildet skal være faren
og rabbineren Yochanan Hayut. Foto: PRIVAT

Av NATALIE REMØE HANSEN,
KRISTOFFER KUMAR og URI
BLAU (OVERSETTELSE)

Tindersvindleren
Simon Leviev jaktes
av politiet i en rekke
land. Nå etterforskes
også hans far, en
anerkjent rabbiner,
for bedrageri.
Ifølge israelsk TV har han blant annet lurt til seg penger fra en veldedig organisasjon – i samarbeid
med sønnen.
Den New York-baserte rabbineren Maimon Badush er én av tre
personer som sier han har blitt lurt.
– Han er en respektert mann med
høy status, så jeg stolte blindt på
ham, sier han til den israelske TVkanalen Mako.

Respektert

Tindersvindlerens opprinnelige
navn er Simon Yehuda Hayut.
Han vokste opp i den ultraortodokse byen Bnei Brak.
Faren hans, Yochanan Hayut,
som i 12 år har jobbet som rabbiner for flyselskapet El Al, er ifølge
TV-kanalen høyt respektert i det
religiøse miljøet.
Hans ansvarsområder i El Al,

– Han er en respektert mann med høy
status, så jeg stolte
blindt på ham.

det største religiøse flyselskapet
i Israel, er blant annet å sørge for
at reisende får tilbud om at maten
er koscher.
Den New York-baserte rabbineren Badush er leder for en veldedighetsorganisasjon, som samler inn
penger fra rike jøder for å hjelpe
andre jøder i nød.
Badush forteller at han lånte
penger til Hayut gjennom organisasjonen.
– Han deltok på møtene og fortalte at han hadde stor gjeld, sier Badush til den israelske TV-kanalen.
I 2017 skal Badush ha gitt 25 sjekker på til sammen 400 000 dollar
(over 3,3 millioner norske kroner
med dagens kurs) til Hayut.
Som sikkerhet mottok Badush en
skriftlig bekreftelse om at pengene
skulle betales tilbake gjennom selskapet Tapiro Group.
– Jeg ga klar beskjed om at sjekkene ikke kunne brukes før jeg
hadde mottatt pengene fra Tapiro
Group, sier Badush.
– Hvorfor lot du en tredjepart,
som du ikke hadde direkte kontakt med, stå ansvarlig for tilbakebetalingen? spør den israelske
TV-kanalen.
– Hayut kom innom kontoret
mitt i egen person og ga meg en
sjekk fra Tapiro Group. I tillegg er
dette en rabbiner som jobber for El
Al – en respektert mann med høy
status. Jeg trodde ikke et sekund
at sjekkene han ga meg var falske,
forteller Badush til TV-kanalen.

Lydopptaket

Noen dager senere fikk Badush
en telefon fra regnskapsføreren

sin, som fortalte at noen forsøkte
å innkassere sjekker fra dem.
– Da forsto jeg at Hayut forsøkte
å ta ut pengene uten at jeg hadde
mottatt penger fra Tapiro Group, i
motsetning til hva vi ble enige om.
Og jeg slettet sjekkene.
Badush konfronterte Hayut, som
skal ha sagt at det var en misforståelse.
Hayut ba om et møte, og kort tid
etter kom han innom Badush’s kontor sammen med en ung, velkledd
fyr. De ankom i Ferrari.
På det tidspunktet var Badush
skeptisk og tok lydopptak under
møtet. Ifølge TV-kanalen hører
man dette i lydopptaket:
■ Hayut presenterer den unge
mannen som Simon Leviev – en
representant for Tapiro Group.
■ Simon Leviev viser frem videoer av seg selv som passasjer i
privatfly.
■ Simon Leviev legger et sett
med nøkler på bordet og sier «du
kan bruke den andre Ferrarien jeg
har i New York».
– De ville imponere meg, men
jeg forsto at de forsøkte å lure meg,
forteller Badush.

Tapiro

VG har tidligere avdekket at Tindersvindleren Simon Leviev har
brukt det falske navnet Mordechay
Nisim Tapiro.
Badush forteller at han leverte
sjekken fra Tapiro Group til en bank
i New York.
– Selv de slet med å se at sjekken var falsk. Kvaliteten var så høy,
forteller han til TV-kanalen.
Videre forteller han at banken

i New York avdekket at selskapet
Tapiro Group ikke eksisterer.

Pengeveksleren

I 2018 mottok Badush en telefon
fra en person som veksler penger
i Bnei Brak i Israel. En sjekk som
var skrevet ut fra hans organisasjon i New York var hentet ut hos
denne pengeveksleren, men sjekken hadde ikke dekning. Badush
forsto umiddelbart hva som hadde
skjedd.
– Jeg svarte at sjekken var blokkert, og at den personen som har
gitt den til deg har begått en kriminell handling. Han har hentet
penger med en sjekk som ikke
lenger fungerer.
Badush anmeldte deretter Hayut
til bedrageri-enheten i Tel Avivpolitiet. Ifølge den israelske TVkanalen ble Hayut avhørt av politiet
i juli 2018 og det pågår fortsatt etterforskning av saken.
Ifølge TV-kanalen er Yochanan
Hayut anmeldt av flere personer,
som også mener de er utsatt for
svindel eller bedrageri.

Nekter for alt

– Min klient er et offer for sønnens
handlinger, skriver advokaten som
representerer Hayut, Ahikam Grady, til TV-kanalen.
Videre sier han at «min klient
nekter for alle anklager mot ham,
enten det være seg svindel eller
hvitvasking av penger. Han føler
seg som et offer for handlinger
utført av sønnen Simon Hayut».
VG har gjort gjentatte forsøk
på å komme i kontakt med Simon
Leviev, uten å lykkes.

ETTERLYST: Simon Leviev er under etter
nia og Israel. Foto: TORE KRISTIANSEN
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Karen Uhlenbeck

Abelprisen til
en kvinne for
første gang

I verktøykassa til geometere og analytikere verden over
finnes modeller som er utviklet av Karen Uhlenbeck. ved
University of Texas, Austin, USA. Nå blir hun den første
kvinnen som får Abelprisen. Hun får prisen «for hennes
nybrottsarbeid innen geometriske partielle differensialligninger, gaugeteori og integrerbare systemer, og for den
fundamentale innflytelsen av hennes arbeid innen analyse, geometri og matematisk fysikk». (NTB)

EU KREVER KLAR
PLAN FRA LONDON

EUs medlemsland er fullstendig
utslitt av brexitkaoset. Nå krever de et klart svar på hva en
utsettelse egentlig skal være
godt for.
– Klokka tikker, tida renner
ut. Vi er virkelig utmattet av
disse forhandlingene. Nå venter jeg en klar og presis begrunnelse fra den britiske regjeringens side om hvorfor
utsettelse er nødvendig. Dette
er ikke noe spill. Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sa
Tysklands europaminister Michael Roth. (NTB)

USA- STYRKER
EROBRER IS-BASE

Syriske SDF-styrker, som
støttes av USA, har erobret
en IS-leir i den østlige delen
av landet, sier en SDF-talsmann.
Framrykkingen betyr at den
lommen med land som fortsatt
er under IS-kontroll, blir stadig mindre. – SDF har overtatt
makten over leirområdet Baghouz. Dette er ingen erklæring
om endelig seier over IS, men
et betydelig skritt i retning av
å gjøre slutt på deres virksomhet, sier SDF-talsmann Mustafa Bali. (NTB)

Simon Leviev
●●Født 27. september 1990.
Opprinnelig navn er Shimon
Yehuda Hayut. Kommer fra Bnei
Brak utenfor Tel Aviv i Israel.
Endret navn til Simon Leviev i
2017, ifølge israelsk politi.
●●Dømt for bedrageri av kvinner
han møtte gjennom Tinder i
Finland i 2016. Er nå etterlyst i en
rekke land i forbindelse med
tyveri, bedrageri og forfalskninger.

forskning i England, Tyskland og Sverige. Han er også etterlyst i Storbritan-

●●I VG lørdag 16. februar fortalte
Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm og
Pernilla Sjøholm fra Stockholm om
hvordan de ble lurt for store beløp.

Bama trekker tilbake flere
produkter etter salmonellautbrudd
Bama trekker tilbake flere produkter med tørket frukt etter salmonellautbrudd. Tidligere har Bama trukket tilbake produktet
Eksotisk miks som har vist seg å være årsaken til at flere har
fått påvist salmonellasmitte. Nå utvides tilbakekallingen til også
å omfatte disse produktene: NJOY Studentblanding, NJOY Bananchips, NJOY Luksusmiks, husk! Fruktmiks og husk! Papayamiks. (NTB)

UTPEKER MULIG
MEDHJELPER
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LURT: Pernilla
Sjøholm hadde
kontakt med Simon
Leviev fra mars 2018
og frem til hun
konfronterte ham
med handlingene
hans i februar i år.
Foto:PRIVAT

Tysk politi etterforsker Tinder-svindlerens nettverk
Av ERLEND OFTE
ARNTSEN,NATALIE REMØE
HANSEN, KRISTOFFER KUMAR
og MARIE GOLIMO KINGSRØD

Tysk politi har to åpne
etterforskninger mot
den såkalte Tindersvindleren, som kaller
seg Simon Leviev. De
har også identifisert
en person de mener
har mottatt overføringer på vegne av ham.
11. mars i år fikk statsadvokaten i
München overlevert en sak mot
Simon Leviev fra tyske politimyndigheter, bekrefter de overfor VG.
– I vår sak skal offeret ha blitt
skadelidende for 100 000 euro,
skriver pressetalskvinne Anne
Leiding ved statsadvokatens
kontor i München.

430 000 kroner

Hun viser til at det også pågår
en etterforskning i Berlin. VG
er kjent med en sak anmeldt i
Berlin i mars i fjor. VG har vært
i kontakt med den aktuelle kvinnen og fått tilgang til hennes
kredittkorttransaksjoner. Hun
oppgir selv at hun ble lurt for
rundt 430 000 kroner.
VG har avslørt hvordan «Tindersvindleren» Simon Leviev
har forført og svindlet en rekke
personer for millioner, og er på
rømmen fra politiet i flere land.
Han har lurt mange kvinner, men
VG har også vært i kontakt med
familier og klassekamerater, som
forteller om det samme.
Leviev er fortsatt på frifot.
VG har tidligere skrevet om nettverket til Leviev. Ulike personer
har blitt fremstilt som forretningspartner, livvakt og personlig assistent. Nå forteller den
tyske statsadvokaten at de også
jobber med dette sporet.

TINDERSVINDLEREN: Simon Leviev fra Israel har de siste årene reist rundt i Europa og svindlet en rekke
kvinner for millionsummer. Foto:PRIVAT
– Politiet har allerede tatt kontakt med nederlandsk politi om
en annen mistenkt, som skal ha
fått de fleste av utbetalingene,
skriver Leiding.
En av de skandinaviske personene som har blitt lurt, svenske
Pernilla Sjøholm, er blant dem
som har overført penger til Leviev via en kvinne i Nederland.
Ett av beløpene er på 25 000 euro
og VG har fått se dokumentasjon

på bankoverføringen.
VG har ikke fått bekreftet fra
offisielt hold at det dreier seg
om samme person. Kvinnen
som Sjøholm har anmeldt, har
ikke besvart VGs henvendelser.
VG forespurte Simon Leviev
et intervju i forrige uke. Henvendelsen ble ikke besvart. En
henvendelse om denne saken
er heller ikke besvart. Det har
heller ikke tidligere lyktes VG

å få en kommentar fra Leviev.

Etterga gjeld

På grunn av Levievs metoder,
som inkluderer trusler og medhjelpere, har Gjensidige Bank ettergitt gjelden Fjellhøy hadde og i
stedet gjort Leviev til skyldneren
for pengene.
Norsk politi henla Cecilie Fjellhøys anmeldelse uten å gjøre ett
eneste etterforskningsskritt.

APRIL ER MÅNEDEN FOR
BESPARELSER!
Vi regner ut kilometerne til barnehagen, fyller
ut post 3.3.7, fører alle fradragene. Det er
tiden av året økonomien får en vårrengjøring,
med full oversikt over den samlede gjelden.
Eff. rente 13,4%, kr 150.000, o/6 år. Kostnad kr 64.361, totalt kr 214.361

Det er også tiden for å finne ut om du har de
beste betingelsene. Besøk oss på lendo.no,
så sjekker vi med over 15 banker for deg.

FAKTA
●●Tyskland er det syvende landet
hvor Simon Leviev har blitt
anmeldt til politiet, etter det VG
kjenner til. Han er etterlyst i både
Israel og Storbritannia. De øvrige
landene hvor han er blitt anmeldt
er: Sverige, Norge, Finland og
Nederland.
●●I Finland ble Leviev dømt for
svindel av kvinner han møtte
gjennom sjekkeappen Tinder.

– ARRESTERT P
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OBSERVERT: Leviev har vist seg vanskelig å oppspore. Etter mer enn et halvt års jakt får likevel VGs fotograf tatt disse bildene av Leviev utenfor hotellet Mandarin Oriental i München.
avstand. Foto: TORE KRISTIANSEN

PÅ FLYPLASSEN
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Tindersvindleren
pågrepet
i Hellas

Av HENRIK GIÆVER, ERLEND OFTE
ARNTSEN, NATHALIE REMØE HANSEN,
VEMUND ANKE GARDEN, KRISTOFFER
KUMAR (foto) og TORE KRISTIANSEN (foto)

Ifølge hans israelske advokat er Tinder-svindleren
Simon Leviev pågrepet på
flyplassen i Athen.
Simon Leviev, hvis egentlige navn er Shimon Yehuda Hayut, som blant annet blir
etterforsket i Tyskland, har selv opplyst sin
egen advokat om at han ble arrestert av Interpol i Hellas.
– Han ble arrestert i Athen i Hellas. Han
ringte meg fra flyplassen. Interpol arresterte ham, tror jeg, sier Levievs advokat Yaki
Kahan til VG.
Advokaten forteller at han bare snakket
med Leviev et par minutter, og ikke vet noe
særlig mer om situasjonen.
– Jeg vet ikke hvor de tar ham. Jeg vet
ingenting. Jeg vet bare at de arresterte ham
på flyplassen i Athen.
– De tok mobiltelefonen hans, og det er det.

Brukte Tinder for å lure
kvinner

I februar i år beskrev VG hvordan Leviev
på kynisk vis misbrukte kvinner for egen
vinning.
VG har vært i kontakt med flere kvinner
som forteller om hvordan Leviev brukte Tinder for å få kontakt med, og danne forhold til,
kvinner, for så å lure dem for store summer.
Hans metode består i å sjarmere ofrene
med reiser i privatfly og dyre hoteller. For
kvinnene har han fremstått som en velstående forretningsmann i diamantbransjen,
men andre kvinner han har lurt, betaler for
luksusen.
Leviev utga seg for å være leder av et israelsk diamantselskap og sønn av Lev Leviev,
som skal være «kongen av diamanter». Dette
stemte ikke.

– Jeg er så lettet

Bakgrunnen er at ett av Levievs svindelofre, Pernilla Sjøholm, allerede hadde en avtale om å møte ham. Hun lot VG følge møtet på

Norske Cecilie Schrøder Fjellhøy fra Lillestrøm er en av dem som har anmeldt ham for
bedrageri. Etter å ha møtt Leviev flere ganger
i løpet av 12 uker begynte han å fortelle om
utpressing, og ba om stadig mer penger for
å bli kvitt truslene mot ham. Pengene har
hun aldri fått tilbake.
Fjellhøy har også fortalt at hun hadde lån
i ti forskjellige banker etter å ha gitt Leviev
store pengesummer. I ettertid fikk hun hjelp
fra moren for å få kontroll.
– Jeg synes det er fantastisk at de har klart
å ta ham takket være bra politiarbeid i mange
land. Jeg gleder meg nå til rettferdigheten
endelig kan skje i veldig mange saker som
han nå skal stå til ansvar for, sier Fjellhøy
til VG etter at nyheten ble kjent.
– Har du blitt informert av offisielle
myndigheter om dette?

6
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Må møte i retten i morgen

PÅGREPET HER: Simon Leviev ble pågrepet her på flyplassen i Athen fredag. Nå sitter han i arresten i påvente av et rettsmøte i morgen.

SØNDAG 30. JUNI 2019

R SIMON
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MÜNCHEN: VG fant Tinder-svindleren utenfor
hotellet Mandarin Oriental i München i Tyskland 2.
februar i år. F
 oto: TORE KRISTIANSEN

Av OLA HARAM KRIMJOURNALIST, NATALIE REMØE HANSEN,
KRISTOFFER KUMAR, ÅDNE HUSBY SANDNES, ROBERT SIMSØ,
SOFIE FRASER og TORE KRISTIANSEN (foto)

ATHEN (VG) Her sitter Simon Leviev fengslet
hos flyplass-politiet i Athen. I morgen må han
møte i retten, tatt for bruk av falskt pass.
Storsvindleren ble pågrepet på flyplassen i Athen ved 16-tiden fredag
da han var på vei ut av landet. Det
bekrefter politiet til VG.
Han skal ha forøkt å reise ut av
landet med et forfalsket pass.
VG har tidligere omtalt hvordan Tinder-svindleren har brukt
falske pass og reist verden rundt
med dem. VG kjenner til flere av
hans oppdiktede identiteter.
Politiet forteller videre at han
skal fremstilles for retten i løpet
av mandag.
Yaki Kahan, Simon Levievs advokat, fortalte til VG fredag at han
har vært i kontakt med sin klient.
– Han ble arrestert i Athen i Hellas. Han ringte meg fra flyplassen.
Interpol arresterte ham, tror jeg,
sier han til VG.

– Jeg lurer veldig på hva som
kommer til å skje med ham, sier
hun.
Norske Fjellhøy var i ekstase da
hun først fikk høre om pågripelsen.
– Jeg synes det er fantastisk at
de har klart å ta ham takket være
bra politiarbeid i mange land. Jeg
gleder meg nå til rettferdigheten
endelig kan skje i veldig mange saker som han nå skal stå til ansvar
for, sa hun.
Avi Chobin og kona sto frem i VG
og fortalte at Simon Leview svindlet
dem for 42.000 dollar.
– Jeg håper dette blir slutten på
at han sårer andre mennesker. Og
jeg håper at han nå vil lære en lekse,
sier Chobin i New York, da VG gjør
ham oppmerksom på pågripelsen.

Svindlet kvinner

Leviev ble dømt for bedrageri i 2016
i Finland. Leviev er nå på rømmen
fra politiet i en rekke land. Han er
etterlyst i både Israel og Storbritannia, og etterforskes i disse landene
i tillegg til Tyskland og Sverige.
– Den israelske regjeringen krever at han blir funnet, så rettssaken
mot Leviev kan fortsette. Vi gjør
hva vi kan for å finne ham og hente
ham inn, har politietterforsker,
Hanny Giladi, i Tel Aviv-politiet
tidligere sagt til VG. Leviev ble
tiltalt for blant annet bedrageri i
Israel i 2011, men møtte aldri opp
til rettssaken.
De øvrige landene hvor Leviev er
blitt anmeldt, ifølge VGs dokumentasjon, er: Finland, Nederland og
Norge. VG har tidligere skrevet om
hvordan norsk politi aldri startet
etterforskning.

I februar i år beskrev VG hvordan
Leviev på kynisk vis misbrukte
kvinner for egen vinning.
VG har vært i kontakt med flere
kvinner som forteller om hvordan
Leviev brukte Tinder for å få kontakt
med, og danne forhold til, kvinner,
for så å lure dem for store summer.
Hans metode består i å sjarmere
ofrene med reiser i privatfly og
dyre hoteller. For kvinnene har
han fremstått som en velstående
forretningsmann i diamantbransjen, men andre kvinner han har
lurt, betaler for luksusen.
Svenske Pernilla Sjøholm og
norske Cecilie Fjellhøy har begge
blitt lurt av Simon Leviev.
– Jeg er utrolig lettet for at han
er arrestert, men jeg er også litt
nervøs for hva som skal skje på
mandag, sier Sjøholm.

På rømmen

– VIL FORTELLE
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PÅGREPET HER: Simon Leviev ble pågrepet på flyplassen i Athen
fredag.
PÅ BESØK: Tinder-svindlerens greske forsvarer Evangelos S. Karaindros og hans israelske forsvarer Yaki Kahan besøkte ham i arresten hos flyplasspolitiet i går. 

SANNHETEN
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Tindersvindleren
Simon Leviev

Av OLA HARAM, NATALIE REMØE HANSEN, KRISTOFFER KUMAR,
ERLEND OFTE ARNTSEN og TORE KRISTIANSEN (foto)

Simon Leviev skal ha blitt tatt med falskt
pass på flyplassen i Athen. I dag vil han gi sin
versjon av saken til en domstol i den greske
hovedstaden, forteller svindlerens advokat.
Tindersvindleren har fått oppnevnt
Evangelos S. Karaindros som sin
greske forsvarer.
– Han er en samarbeidsvillig og
veldig høflig mann, forteller den
greske forsvareren når VG treffer
ham utenfor flyplasspolitiet i Athen i går.
– Han har det fint og han håper
på best mulig resultat, sier Karaindros til VG.
VG fortalte fredag at Simon
Leviev er pågrepet på flyplassen
Eleftherios Venizelos i Athen og
sitter i arresten hos flyplass-politiet.
Han ble tatt av politiet fordi han
brukte falskt pass.

Rettssak i hurtigspor

Sammen med Tindersvindlerens
israelske forsvarer Yaki Kahan,
møtte Karaindros klienten som
sitter arrestert hos flyplass-politiet
i Athen i dag.
– I morgen skal han i retten i
Athen. Her vil en rettssak finne sted
i det vi kan kalle et hurtigspor. Det
blir en rettssak, noe som vil si at
dommerens avgjørelse kan komme
allerede på mandag, sier Karaindros
og fortsetter:
– Han vil være ærlig overfor retten, han vil forklare seg om hva
som har skjedd og han håper på et
best mulig resultat i morgen. Han
vil fortelle sannheten og forsøke å
forklare saken.
Rettsmøtet er ventet å starte
klokken 12.
– Hva er han arrestert for?
– Jeg kan ikke uttale meg om hva
han ble arrestert for, men det vil bli
et tema i morgendagens rettsmøte.
– Kommer han til å bli utlevert
til Israel?
– Ingen kommentar.
– Hvordan har han det nå?
– Det virket som om at han hadde
det fint. Han har fått juridisk bistand
og han håper på best mulig resultat
i morgen, sier Karaindros.

Grunnen til at Leviev har to
forsvarere er fordi hans israelske
forsvarer ikke har lov å representere ham i Hellas.

– Virker intelligent

Evangelos S. Karaindros møtte Simon Leviev for første gang søndag
formiddag og beskriver klienten
som en person som virker velutdannet og intelligent.
– Du møtte han for første gang
i dag. Hvordan fremsto han?
– Han er en veldig karismatisk
person med gode manerer. Han
lytter og er medgjørlig. Det er ingen
tegn til aggresjon. Han virker som
en intelligent velutdannet person,
legger Karaindros til.

Sjarmerte ofrene

I februar i år beskrev VG hvordan
Leviev på kynisk vis misbrukte
kvinner for egen vinning.
VG har vært i kontakt med flere
kvinner som forteller om hvordan Leviev brukte Tinder for å få
kontakt med, og danne forhold til,
kvinner, for så å lure dem for store
summer.
Hans metode består i å sjarmere
ofrene med reiser i privatfly og
dyre hoteller. For kvinnene har
han fremstått som en velstående
forretningsmann i diamantbransjen, men andre kvinner han har
lurt, betaler for luksusen.
Svenske Pernilla Sjøholm og norske Cecilie Fjellhøy har begge blitt
lurt av Simon Leviev.
– Jeg synes det er fantastisk at de
har klart å ta ham takket være bra
politiarbeid i mange land. Jeg gleder
meg nå til rettferdigheten endelig kan skje i veldig mange saker
som han nå skal stå til ansvar for,
sa Fjellhøy til VG da pågripelsen
ble kjent fredag.

SVINDLET: Svenske Pernilla Elisabeth Sjöholm (t.v.) og Cecilie
Fjellhøy er blant Levievs ofre.

HAN
KAN
GÅ
FRI
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DØMT: Simon Leviev – også kjent som Tindersvindleren – møtte i retten i den greske hovedstaden i går formiddag, hvor han ble dømt til 50 dager fengsel for å ha brukt forfalsket pass. 		
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Norske Cecilie:
– Skuffet over
europeisk politi

SKUFFET: Svenske Pernilla Sjøholm
(t.v.) og norske Cecilie Schrøder
Fjellhøy mener europeisk politi
burde ha samarbeidet bedre i
etterforskningen av Tindersvindleren
Simon Leviev. Foto: KRISTOFFER KUMAR
Av NATALIE REMØE HANSEN,
OLA HARAM, ERLEND OFTE
ARNTSEN, AMALIE FRØYSTAD
NÆRØ, SVEN ARNE BUGGELAND,
KRISTOFFER KUMAR (foto)
og TORE KRISTIANSEN (foto)

ATHEN/OSLO (VG)
Tindersvindleren Simon
Leviev er anmeldt for
bedrageri i minst syv
land, men dommen han
fikk i Athen i går handlet
kun om bruk av falskt
pass. Mot en kausjon
på rundt 8000 euro kan
han nå igjen gå fri.
I går formiddag ble Simon Leviev dømt
til 50 dager fengsel i Athen, for å ha
brukt forfalsket pass. Leviev ble arrestert i Hellas fredag forrige uke, etter å
ha vært på rømmen fra flere land.
– Det er bra at han er tatt for noe,
men det føles fortsatt frustrerende at
han potensielt kan slippes ut gjennom
kausjon og at vi vet så lite. Mangelen
på informasjon er det verste, sier Cecilie Schrøder Fjellhøy, et av Levievs
svindelofre.
Leviev har vært etterlyst og etterforskes i både Israel og Storbritannia.
Også politiet i Tyskland og Sverige har
pågående etterforskninger mot mannen. I 2016 ble han dømt for bedrageri
i Finland. I går formiddag ble han kjørt
fra arresten ved flyplassen i Athen, og
inn til retten av sentrum i av den greske
hovedstaden.
Dersom han betaler en kausjon på
3750 euro pluss en skatt på 110 prosent,
som myndighetene i Hellas krever, kan
han slippe fengsel. Hvis han gjør en ny,
kriminell handling i løpet av de neste
tre årene, vil han få 11 måneder i fengsel.
– Jeg lurer veldig på om det ligger noe
mer bak. Han er tatt, men dommen ble
ikke helt som jeg håpet på, sier Fjellhøy.
I går kveld opplyser Levievs greske
forsvarer at han fremdeles sitter fengslet i Athen.
– Han fikk ikke betalt kausjonen i dag.
Han kan ikke løslates før den er betalt,
sier advokat Evangelos S. Karaindros.

Skuffet

Her føres han ut av byretten i Athen. Leviev ble pågrepet på flyplassen i Athen forrige fredag. Foto: TORE KRISTIANSEN

I februar i år beskrev VG hvordan Leviev på kynisk vis misbrukte kvinner for
egen vinning. VG har vært i kontakt med
flere kvinner som forteller om hvordan
Leviev brukte Tinder for å få kontakt
med, og danne forhold til, kvinner, for
så å lure dem for store summer.
Hans metode består i å sjarmere
ofrene med reiser i privatfly og
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dyre hoteller. For
kvinnene har han
fremstått som en velstående forretningsmann
i diamantbransjen,
men det er andre
kvinner han har lurt,
som betaler for luksusen.
Norske Cecilie Schrøder Fjellhøy fra Lillestrøm
anmeldte Leviev for bedrageri 18. mai i fjor. Nå, over ett
år senere, sier hun at hun er glad
for at han ble tatt før han forlot Europa.
– Jeg vil gjøre alt i min makt slik at han
faktisk skal stå til ansvar for hva han har
gjort, sier hun. Samtidig legger hun ikke
skjul på at hun er skuffet over politiet.
– Jeg er skuffet over europeisk politi
som faktisk ikke har klart å få til noe på
over ett år.

– Virker ikke som politiet
kommuniserer

Også svenske Pernilla Sjøholm, som har
blitt lurt av Leviev, er misfornøyd med
europeisk politis behandling av saken. Da
VG kontaktet henne i forbindelse med den
første saken om Tinder-svindleren, hadde
hun overført 400 000 kroner til ham.
– Det er surrealistisk at det er dere vi
får informasjon fra, og ikke politiet. Det
virker som politiet i de ulike landene ikke
kommuniserer. Man skulle tro at det var
velfungerende på grunn av EU, men det
virker ikke sånn, sier hun.
VG har tidligere omtalt Levievs bruk
av falske pass. Han brukte senest passet
med det falske navnet Saron David, på
flyplassen Eleftherios Venizelos i Athen
fredag i forrige uke.
Metropolitan Police i London ønsket
i går ikke å kommentere pågripelsen.
De har tidligere bekreftet at anklagene
blir etterforsket av deres Falcon-enhet,
som etterforsker internettrelaterte bedragerier. Leviev ble etterlyst nasjonalt i
Storbritannia etter at han ble anmeldt av
norske Cecilie Schrøder Fjellhøy.

– Han prøver å forvirre

Da VG møtte Leviev på vei ut av retten i
går, avviste han på det sterkeste at han har
lurt og svindlet kvinner, slik VG tidligere
har skrevet.
– For å lage god journalistikk, handler
det om ikke å velge sider, men å fortelle
sannheten. Dessverre har alt dere publisert i det siste vært løgner som ikke
har noe med virkeligheten å gjøre. Som
dere kan se nå, er jeg en fri mann om to
timer, sa han.
Svenske Pernilla Sjøholm har fått med
seg Levievs forklaring, og legger ikke
skjul på at det har vært en emosjonell
dag for henne.
– Jeg så videoen, og han bare lyver. Jeg
måtte faktisk le litt da jeg så det. Det virker som han bygger en ny historie. Han
prøver å forvirre, sier hun.
Fredag møter hun Fjellhøy i Stockholm.
De to kvinnene håper at mer har skjedd
i saken innen den tid.
– Det blir veldig fint. Jeg skulle ønske det
var i dag. Hun er den eneste som virkelig
forstår situasjonen jeg er i.
– Jeg håper alle anmeldelsene blir slått
sammen, og at de ulike landene i Europa
kan samarbeide bedre. Jeg håper fortsatt
han får straffen han fortjener, sier Sjøholm.

Etterlyst

Da Leviev var på vei ut fra rettsmøtet i
Athen i går formiddag opplyste han til
VG at han vil reise tilbake til sitt hjemland, Israel.
– Jeg vil imøtekomme hva enn som
venter meg der, sa han.
Dette er et av landene hvor han er etterlyst.
– Den israelske regjeringen krever at
han blir funnet, så rettssaken mot Leviev kan fortsette. Vi gjør hva vi kan for
å finne ham og hente ham inn, har politietterforsker, Hanny Giladi, i Tel Avivpolitiet tidligere sagt til VG. Leviev ble
tiltalt for blant annet bedrageri i Israel i
2011, men møtte aldri opp til rettssaken.

TIL RETTEN: Iført håndjern ble Simon Leviev ført inn i byretten i Athen i går formiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

TIRSDAG 2. JULI 2019
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Av OLA HARAM,
NATALIE REMØE HANSEN,
ERLEND OFTE ARNTSEN,
KRISTOFFER KUMAR (foto)
og TORE KRISTIANSEN (foto)

Tindersvindleren
●●Tindersvindlerens navn er
Simon Leviev. Han er 28 år og
israelsk statsborger.

ATHEN (VG) Mandag
sa Tindersvindleren
Simon Leviev til VG
at han kom til å bli
løslatt innen to timer.
Den planen satte israelske myndigheter
en stopper for i går
morges.
Samtidig som Leviev forsøkte å
skaffe penger til å betale boten
han mandag fikk på nesten 80 000
norske kroner for bruk av falskt
pass, sendte israelske myndigheter
en melding til gresk politi. Der ba
de om at Simon Leviev utleveres
til Israel.
– Han er etterlyst for flere forskjellige lovbrudd og for å ha
unnlatt å møte i retten i Israel, sier
Levievs greske advokat Evangelos
S. Karaindros til VG.

Sier ja til utlevering

Ifølge Karaindros kan utleveringen
gå raskt.
– Han samtykker til utlevering og
sier at han vil returnere så fort som
overhodet mulig til Israel for å renvaske navnet sitt, sier forsvareren.

●●Frem til 2017 het han Shimon
Yehuda Hayut. Han vokste opp i
en ultraortodoks, fattig forstad,
Bnei Brak, utenfor Tel Aviv, Israel.
●●I februar fortalte VG historiene
til flere kvinner som var blitt
svindlet av Leviev. Kvinnene
fortalte om hvordan han brukte
dating-appen Tinder for å danne
forhold til dem, for så å lure dem
for store summer penger.

LETTET: Svenske Pernilla Sjøholm (t.v.) og norske Cecilie Schrøder
Fjellhøy håper europeisk politi kan samarbeide med israelsk politi
i etterforskningen av Simon Leviev.Foto: KRISTOFFER KUMAR
Nå har israelsk politi 40 dager på
seg på å få alt det formelle i orden
for å hente ham hjem.
– Hvis de ikke får sendt dokumentene innen 40 dager, vil min
klient bli løslatt, sier Karaindros.

Møtte venninnen

På gangen utenfor statsadvokatens
kontor i Athens ankedomstol, ved
siden av to store, greske politimenn
i sivil, står den såkalte «Tinder-

svindleren» i håndjern sammen
med en lyshåret, europeisk kvinne.
De to småprater og holder rundt
hverandre.
– Alt du har hørt er løgn. Ingenting av det mediene skriver er sant.
Om én måned er jeg en fri mann
og du skal få alle pengene tilbake.
Og forresten, politiet banket meg
opp i går.
Den unge kvinnen gir Leviev et kyss, før hun forlater

●●Leviev sjarmerte ofrene sine
med reiser i privatfly og dyre
hoteller. Han har fremstått som
en velstående forretningsmann,
men det er andre kvinner han har
lurt, som har betalt for luksusen.
●●Leviev har vært etterlyst og
etterforskes i både Israel og
Storbritannia. Også politiet
i Tyskland og Sverige har
pågående etterforskninger
mot mannen. I 2016 ble han
dømt for bedrageri i Finland.
●●Forrige fredag ble han
pågrepet på flyplassen i Athen
for å ha brukt et falsk pass.

TIL RETTEN: Simon Leviev ledsages av to
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sivilkledte politimenn på vei til byretten i Athen, hvor det i løpet av dagen ble klart at Israel ønsker ham utlevert. Leviev unnlot å møte opp til rettssaken sin i Israel i 2012.Foto: TORE KRISTIANSEN
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rettsbygningen uten å ville
snakke med VGs reportere
på stedet.
Levievs forsvarer ville ikke kommentere påstanden om at hans klient ble banket opp i fengslet.
– Det har jeg ingen kommentar
til – det har jeg ikke hørt noe om ...
Tidligere på dagen observerte VG
Leviev i samtale med sine advokater utenfor rettssalen i Athen. Han
hadde da flere 500 eurosedler og
100-dollarsedler i hånden. Dette
var penger han hadde på seg da
han ble stanset med et falskt pass
på flyplassen på fredag, ifølge advokaten.

Håper på samarbeid

Cecilie Fjellhøy og Pernilla Sjøholm er to av Tindersvindelerens
mange ofre. De er lettet og glade
for at israelsk politi vil ha Leviev
utlevert.
– Da trenger vi ikke bekymre oss
for at han betaler seg ut. Dette er
så gode nyheter! Jeg håper virkelig
de samarbeider med Interpol og at
de vil inkludere sakene i Europa i
en rettssak mot ham. Denne saken
er et eksempel på hvor viktig mediene er for enkeltpersoner, sier
Fjellhøy til VG.
– For en lettelse! Det er så gode
nyheter. Endelig får han som fortjent. Jeg lurer fortsatt på hva som
vil skje med våre saker, sier et av
hans andre ofre, svenske Pernilla
Sjøholm.

Rømte fra Israel

Dette er ikke første gang Leviev
stilles for retten i Israel.
VG har tidligere skrevet at han
allerede i 2011 var tiltalt for forfalskning av sjekker. Da rettssaken skulle
starte i 2012 var han borte. Ifølge
israelsk politi dro han til Europa.
I 2016 ble han dømt for bedrageri av tre finske kvinner. Året etter
ble han tvangsutlevert til Israel fra
Finland.
Da hadde tiltalen vokst til å inkludere andre forhold fra 2010
og 2011:
●●Tyveri av sjekk på 250 000
shekel (575 000 kroner, red.anm.)
for å kjøpe en Porsche, som ble
registrert på hans bror, uten at
broren var kjent med dette.
●●Salg av samme bil med sin brors
forfalskede godkjenning.
●●Forfalskning av en sjekk på
30 000 shekel (70 000 kroner, red.
anm.) til å betale for private flyskoletimer, samt forfalskning av en
annen sjekk på 50 000 shekel
(115 000 kroner, red.anm.).
●●26. november 2011 kjøpte han et
falskt pass under navnet «Mordechai Nisim Tapiro» til 10 000 shekel
(23 000 kroner, red.anm.) og krysset grensen til Jordan med det.
Også denne gangen unndro han
seg straffeforfølgning, og reiste ut
av Israel.

Høysikkerhetsfengsel

I dag blir Leviev flyttet til et nytt
fengsel i påvente av å bli utlevert
til hjemlandet.
– Han blir nå sendt rett fra ankedomstolen til et nytt fengsel som
heter Korydallos, sier Karaindros.
Leviev er også under etterforskning for bedrageri i Sverige, Nederland, Tyskland og England.
Det har foreløpig ikke lyktes VG
å få svar på hvordan politiet i disse
landene nå forholder seg til at Leviev er pågrepet i Hellas og trolig
blir utlevert til Israel.
Mandag ble Simon Leviev dømt
for bruk av falskt pass.
Ifølge advokaten ble denne dommen anket som følge av utleveringsbegjæringen fra Israel og saken vil
bli behandlet på nytt i gresk rett
innen et år.

PÅ VEI TIL FENGSEL: Simon Leviev føres ut av byretten i Athen. Nå overføres han til høysikkerhetsfengselet Korydallos i påvente en utlevering til Israel.

ONSDAG 3. JULI 2019

Til høyre (iført lys dress) går Levievs greske forsvarer Evangelos S. Karaindros, og i bakgrunnen (i svart piqueskjorte) er Levievs israelske forsvarer Yaki Kahan.Foto: TORE KRISTIANSEN
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HAN KAN SLIPPE
SVINDELSTRAFF

ARRESTERT: Simon Leviev blir ført i håndjern ut fra byretten i Athen 2. juli, sammen med sin greske forsvarer Evangelos S. Karaindros (grå dress) og hans israelske forsvarer Yaki
Kahan. Foto: TORE KRISTIANSEN

Av ERLEND OFTE ARNTSEN,
OLA HARAM, NATALIE REMØE
HANSEN og KRISTOFFER
KUMAR

Den israelske juristen Irit Kohn forklarer at Tinder-svindleren Simon Leviev
kan slippe straffeforfølgelse for svindel
ved å la seg utlevere
til hjemlandet Israel –
noe som trolig skjer i
løpet av to uker.
I juni ble Simon Leviev pågrepet
på flyplassen i Athen, formelt fordi
han reiste med falskt pass, men i
realiteten etter ønske fra Israel.
Det skjedde etter at VG i februar
avslørte hvordan han har lurt en
rekke kvinner, utleiere og familier
for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.
– Simon Leviev ble arrestert
i Hellas 28. juni, på ønske fra Israel, i påvente av hans utlevering,

bekrefter talsmann Adi Livni i det
israelske justisdepartementet til
VG i en e-post.
Israels utleveringsbegjæring er
nå mottatt i Hellas og tirsdag denne
uken møtte Leviev i retten for å ta
formelt stilling til den.
– Simon godtok å bli utlevert
til Israel foran dommeren. På fredag vil dommeren sende rettens
avgjørelse til justisministeren for
godkjennelse. Simon vil forbli i
Korydallos fengsel frem til han
om rundt to uker vil bli eskortert
fra Hellas til Israel, sier Evangelos
S. Karaindros, Levievs greske forsvarer til VG.

– Svindel ikke inkludert

– Levievs utlevering er begjært
for at han skal stilles for retten for
lovbrudd som gjelder svindel, forfalskning, identitetstyveri og andre
forhold, og som ble begått i Israel
mellom 2010 og 2011, forteller Livni
i det israelske justisdepartementet.
Leviev takket umiddelbart ja til å
bli utlevert til hjemlandet. Det kan
det være flere gunstige grunner til.
For det første, selv om det er anledning i israelsk straffelov å føre

forbrytelser begått i utlandet for
israelske domstoler, hører det til
sjeldenhetene – og det gjelder heller
ikke alle typer lovbrudd.
– Svindel er ikke inkludert,
forklarer den israelske juristen
Irit Kohn.
Kohn er ingen hvem som helst.
Før hun nylig gikk av som president
for Israels advokatforening, har hun
blant annet ledet internasjonal avdeling i Israels justisdepartement i
en tiårsperiode. Det er avdelingen
som håndterer alt av utleveringsbegjæringer.

dette gjelder for en tidsperiode på
noen år.

Om Leviev kun vil møte gamle anklager for mindre forhold begått i
2010 og 2011, betyr det altså at det
at alle potensielle lovbrudd begått i
Europa i årene etter at han rømte fra
Israel ikke vil bli anført av aktoratet
når han skal for retten i hjemlandet.
– Er ikke det en god deal for
ham?
– Det er et meget godt spørsmål,
svarer Kohn.

●●Simon Leviev er 28 år og
israelsk statsborger.

Begrenset

Offer: Mistet all tiltro

●●Leviev sjarmerte ofrene sine
med reiser i privatfly og dyre
hoteller. Han har fremstått som
en velstående forretningsmann,
men det er andre kvinner han har
lurt, som har betalt for luksusen.

Straffeforfølgingen som nå skal
gjøres mot Leviev for lovbrudd i
Israel er også begrenset, fordi den
kommer som følge av en utlevering.
– Israel kan kun føre ham for
retten for det han ble utlevert for.
Han kan ikke bli stilt for retten for
lovbrudd som ikke var nevnt i utleveringsbegjæringen. Det betyr
at om det dukker opp beviser for
nye lovbrudd, må det skrives en
ny begjæring til Hellas hvor man
ber om tillatelse om å føre disse for
retten, sier Kohn, som legger til at

Sivilt søksmål mulig

Cecilie Fjellhøy er en av dem som
ble svindlet av Leviev. Hun tar begrensningene i det israelske rettssystemet med fatning.
– Vel, jeg har bare glad så lenge
han er i fengsel. Jeg har mistet all
tiltro på rettferdighet og systemet.
Jeg er mer bekymret for min fremtid, enn Simons fremtid, sier hun.
Simon Levievs israelske advokat,
Yaki Kahan, har ikke besvart VGs
henvendelser i denne saken.

Tindersvindleren

●●I februar fortalte VG historiene
til flere kvinner som var blitt
svindlet av Leviev. Kvinnene
fortalte om hvordan han brukte
dating-appen Tinder for å
etablere forhold til dem, for så å
lure dem for store summer
penger.

●●Leviev har vært etterlyst og
etterforskes i både Israel og
Storbritannia. Også politiet i
Tyskland og Sverige har pågående etterforskninger mot
mannen.
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Hustrig høsthelg i vente - men med noen lyspunkter
Det meste av landet kan
vente seg kaldt, grått og vått
oktobervær i helgen. Værvinneren er Nordland.
– De som har spart høstferien,
bør egentlig dra til Bodø. Der er
det størst sjanse for at været blir

litt hyggeligere, sier vakthavende
meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.
I helgen vil det meste av Norge
bli dominert av lavtrykk. Blant annet vil to mindre lavtrykk passere
over Sør-Norge i løpet av helgen.
– Vi får en kjølig værtype med

mye fuktig og grått vær. Men det
kan være noen lyspunkter innimellom, sier Ovhed.
På Vest- og Sørlandet er det bare
å plukke fram støvler og paraplyer.
Der ventes det til dels mye nedbør
i dagene framover og i helgen.
I Nordland og kanskje Troms er

det derimot langt større sjanse for
bra perioder, ifølge meteorologen.
I Finnmark vil nordlig vind
trekke med seg regn og sludd og
kanskje også litt snø.
Temperaturene vil ligge på mellom 5 og 10 grader i Sør-Norge,
rundt 5 grader i Trøndelag og

Nordland, og kanskje bare noen
få plussgrader i Nord-Norge.
Flere steder er det allerede meldt
om skiforhold, men i Sør-Norge er
det fortsatt såpass mildt at det kun
er på de høyeste fjellovergangene
at det kan bli hvitt, ifølge meteorologen. (NTB)

UTLEVERT TIL ISRAEL
PÅGREPET: I juni ble Simon Leviev stoppet i Hellas. Nå er han utlevert til Israel. Foto: TORE KRISTIANSEN

Tindersvindleren fengslet i to uker
Av ERLEND OFTE ARNTSEN ,
NATALIE REMØE HANSEN og
KRISTOFFER KUMAR

Denne uken ble
Simon Leviev, kjent
som Tindersvindleren, utlevert til sitt
hjemland Israel. I en
rettshøring tirsdag
ble han varetektsfengslet i to uker.
Det var i februar at VG avslørte
bedragerens utspekulerte metoder.
29-åringen fra Israel har lurt en
rekke kvinner, utleiere og familier
for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.
Leviev, som egentlig heter Shimon Yehuda Hayut, utga seg for å
være sønnen til diamantmilliardær
Lev Leviev og fikk en rekke kvinner
til å «hjelpe» han med penger da han
hevdet at han var kommet i fare.
Han omga seg blant annet med
en «livvakt», en «forretningspartner» og flere andre personer som

til stadighet bekreftet løgnene hans
overfor svindelofrene.

– Ti millioner dollar

Ifølge den israelske TV-kanalen
Channel 12, er det antatt at Leviev
kan ha svindlet personer i Europa
for ti millioner dollar, eller i underkant av 100 millioner kroner
de siste to årene.
VG er ikke kjent med bakgrunnen
for dette anslaget, og har derfor ikke
kunnet verifisere opplysningene
selvstendig. Summen er blant annet gjengitt av The Times of Israel.
Fire måneder etter VGs avsløring,
i slutten av juni, ble Leviev pågrepet
i Hellas i det som skal ha vært en
samordnet aksjon mellom Interpol
og israelsk politi. Han samtykket
raskt til å bli utlevert til hjemlandet.
Da han mandag denne uken ble
fløyet til Israel, måtte han gå rett i
avhør med israelsk politi i Tel Aviv,
ifølge The Times of Israel.
En talsperson for israelsk politi
kalte etterforskningen for «kompleks og pågående». Dagen etterpå
ble han tatt med til en domstol i Tel
Aviv i forbindelse med et fengs-

lingsmøte. Ifølge The Times of
Israel ble det besluttet at Leviev
skal sitte fengslet i to uker hvorpå
et nytt rettsmøte vil bli holdt.
VG har tidligere intervjuet den
israelske juseksperten Irit Kohn
som mente at Leviev ikke kom til å
bli straffeforfulgt for svindel begått
utenfor Israel.
I forbindelse med tirsdagens
fengslingsmøte, skal det nettopp
ha vært Levievs tidligere bedragerier begått i Israel for snart ti år
siden som var de rettslig aktuelle.
I et nytt intervju med israelske
Channel 12 har Leviev på nytt nektet for å ha svindlet kvinnene som
sto frem i VG.

Ultraortodoks bakgrunn

Simon Leviev kommer opprinnelig
fra det ultraortodokse nabolaget
Bnei Brak utenfor Tel Aviv og hans
far er en rabbi.
En jødisk familie i New York tok
seg av ham da han var i tenårene,
men opplevde selv å bli frastjålet
penger.
I 2011 ble Leviev tiltalt for en rekke bedragerier, før han flyktet fra

Tindersvindleren
●●Simon Leviev er 28 år og
israelsk statsborger.

OFRE: Pernilla Sjøholm (t.v.) og
Cecilie Fjellhøy har begge blitt
lurt for store summer av Simon
Leviev. Foto: TORE KRISTIANSEN
Israel til Europa. Han havnet etter
hvert i Finland, hvor han gjennom
2015 svindlet tre ulike kvinner som
trodde de var i et forhold til ham.
Etter å ha sonet dommen for
dette i Finland, ble han utlevert
til Israel i 2017, men stakk av på
nytt før de gamle sakene fra 2011
kom opp for retten.
De to siste årene har han svindlet
en rekke europeiske kvinner for
millioner av kroner før han nå på
nytt er blitt utlevert til Israel.

●●I februar fortalte VG historiene
til flere kvinner som var blitt
svindlet av Leviev. Kvinnene
fortalte om hvordan han brukte
dating-appen Tinder for å
etablere forhold til dem, for så å
lure dem for store summer
penger.
●●Leviev sjarmerte ofrene sine
med reiser i privatfly og dyre
hoteller. Han har fremstått som
en velstående forretningsmann,
men det er andre kvinner han har
lurt, som har betalt for luksusen.
●●Leviev har vært etterlyst og
etterforskes i både Israel og
Storbritannia. Også politiet i
Tyskland og Sverige har pågående etterforskninger mot
mannen.
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TINDERSVINDLER I
FORHANDLINGER
I VERSACE-GENSER: Simon Leviev kom gående inn i rettssalen i Tel Aviv med advokaten Yaki Kahan og to politimenn.

Rettssaken utsatt Advokat: Han vurderer tilståelsesdom

Av NATALIE REMØE HANSEN,
ERLEND OFTE ARNTSEN,
KRISTOFFER KUMAR, TORE
KRISTIANSEN (foto) og URI BLAU
(oversettelse)

utsatt fordi Leviev er i forhandlinger med påtalemyndigheten.
Forsvareren forteller videre at
Leviev vurderer å gå med på en
tilståelsesdom.

det ikke har vært gjennomført en
rettssak tidligere er fordi Leviev
aldri møtte opp i retten, men rømte
landet. Dette har skjedd to ganger,
både i 2011 og 2017.

TEL AVIV (VG) Retts- Tre nye uker i varetekt
Slik ble han tatt
saken mot Simon
I en annen høring ble det bestemt 28. juni ble Simon Leviev pågrepet
av dommeren Shlomit Ben Yizha- på flyplassen i Aten, formelt fordi
Leviev, kjent som
kat at Leviev varetektsfengsles til han reiste med falskt pass, men i
Tindersvindleren, ble rettssaken begynner igjen.
realiteten etter ønske fra Israel. Det
Tidligere har påtalemyndigheten bekrefter Adi Livni i det israelske
i går utsatt i tre uker.
i Israel latt Leviev gå fri i påvente
Leviev ankom i går retten i hvit av en rettssak, men denne gangen
Versace-genser og oransje
ble det sagt i retten at det er
briller før han satte seg
høy risiko for at han rømpå tiltalebenken den
mer. Dette er nemlig
første dagen i straftredje gang denne
fesaken mot ham.
saken skal føres for
Men det ble en
retten.
kortvarig affære.
Simon Leviev,
Det ble raskt slått
som er mest kjent
fast av dommefor å ha bedrevet
ren Maayan Ben
kjærlighetssvindel i Europa, er
Ari at rettssaken
utsettes i tre uker.
tiltalt for en rekke
– Ny rettshølovbrudd begått
ring blir 1. desem- FORSØKT SVINDLET: Eran
allerede i 2010 og
ber, sa hun.
2011: IdentitetsYakir brukte Leviev som barneIfølge Levievs vakt, men ble forsøkt svindlet for forfalskning, tyforsvarer, Yaki 115 000 kroner. Foto: KRISTOFFER
veri og bedrageri.
Kahan, ble saken KUMAR
Grunnen til at

justisdepartementet til VG i en epost. Pågripelsen skal ha vært en
samordnet aksjon mellom Interpol
og israelsk politi.
I starten av oktober ble han utlevert til Israel.
I 2010 opplevde Tel Aviv-borgeren Eran Yakir og kona å bli
frastjålet tre sjekker, samtidig som
Leviev satt barnevakt for deres fem
år gamle sønn.
Da ekteparet var i ferd med å
avsløre Leviev, skal han ha forlatt
barnet alene ute i nabolaget. Se
Yakirs historie i toppen av artikkelen, eller les den her.

Bare Israel-lovbrudd

I februar avslørte VG hvordan han
har lurt en rekke kvinner, utlei-

AVSLØRT: Lørdag 16. februar publiserte VG den første saken om
Simon Leviev.
ere og familier for millioner av
kroner – for å finansiere sitt eget
luksusforbruk.
Men selv om han er anmeldt for
dette i minst syv land i Europa, er
disse forholdene ikke en del av Tel
Aviv-tiltalen.
VG har tidligere snakket med den
israelsk juseksperten, Irit Kohn,
som forklarte hvorfor:
– Straffeforfølgingen som nå
gjøres mot Leviev for lovbrudd i

Israel er også begrenset, fordi den
kommer som følge av en utlevering.
For det første, selv om det er anledning i israelsk straffelov å føre
forbrytelser begått i utlandet for
israelske domstoler, hører det til
sjeldenhetene – og det gjelder heller
ikke alle typer lovbrudd.
– Svindel er ikke inkludert, forklarte den israelske juristen.
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Tindersvindleren dømt til 15 måneders fengsel
Av NATALIE REMØE HANSEN,
ERLEND OFTE ARNTSEN,
KRISTOFFER KUMAR
og TORE KRISTIANSEN (foto)

Simon Leviev, kjent som
Tindersvindleren, har erkjent
straffskyld og er nå dømt for
tyveri, svindel og forfalskning
av dokumenter i Israel.
Ved 12-tiden i går falt dommen mot
Leviev etter flere runder med ut-

settelser i retten i Tel Aviv. Han er
dømt for lovbrudd han gjorde for
snart ti år siden.

Lurte til seg et luksusliv

I tillegg til fengselsstraff er han
dømt til å betale 170 000 shekel,
som tilsvarer nesten 450 000 norske kroner. Omtrent 395 000 av
kronene skal gå til svindelofrene.
I februar avslørte VG hvordan
han har lurt en rekke kvinner, ut-

leiere og familier for millioner av
kroner – for å finansiere sitt eget
luksusforbruk.
Men Leviev er ikke dømt for
dette, og disse forholdene har aldri vært en del av Tel Aviv-tiltalen.
VG vet samtidig at det pågår etterforskning mot ham i flere land
i Europa, og det er ikke utenkelig
at andre politimyndigheter vil be
om å få ham utlevert senere.
Cecilie Fjellhøy, som tidligere har

fortalt hvordan hun ble manipulert
av Simon Leviev, er skuffet over
dommen.
– Men forhåpentligvis er det ikke
siste gang han stilles for retten,
skriver hun i tekstmelding til VG.

Kort soning

Selv om Leviev er dømt til fengsel
i 15 måneder, vil han i praksis sone
i en betraktelig kortere periode.
Han har sittet i varetekt i over fem

måneder og denne perioden vil
trekkes fra dommen.
Journalistkollega, Amit Youlzari,
som var i retten i Tel Aviv på jobb
for VG, forteller at det er vanlig å
slippe tidligere ut av fengsel dersom
man oppfører seg bra.
Simon Levievs advokat, Yaki Kahan, sier at dommen var forventet.
– Dette gikk som vi antok, og jeg
forventer at min klient er ute igjen
om få måneder.

Slik blir
været
i kveld
Rakett-vett
●●# Det kun er lov med fyrverkeri
på nyttårsaften, mellom klokken
18 og 02. Skal man ha fyrverkeri
utenom gitt tidspunkt må dette
søkes om på forhånd.

SNART 2020: Ifølge meteorologen ser det ut til at det blir gode muligheter til å få med seg fyrverkeriet på årets siste natt. Foto: NTB SCANPIX

Klart over store deler av landet
Av CARINA HUNSHAMAR

Norge vil ønske
et nytt år velkommen med mye vind
og nedbør enkelte
steder, men meteorologene melder at
det vil være mulig å
se fyrverkeri flere
steder.
– Det blir ganske pent vær på
Østlandet. Det vil skye til litt på
kvelden, men det blir såpass høyt
oppe at det ikke vil være i veien for
fyrverkeriet, sier statsmeteorolog
Eldbjørg Moksnes ved Meteorologisk institutt til VG.
Det er ikke meld nedbør på Øst-

landet, men meteorologen sier at
det vil blåse en del vind på fjellet
i Sør-Norge
Etter en mild gårsdag sier Moksnes at det vil bli noe kjøligere på
nyttårsaften.
– Det blir noe kaldere flere steder, og flere steder på Østlandet
vil temperaturene gå mot null.
I Agder-fylkene vil det bli noe
mer skyer, men Moksnes sier at
heller ikke her vil skyene være i
veien for fyrverkeriet.

Vindfullt

De siste dagene har det vært blåst
stiv kuling i fjellet og det har kommet mye nedbør på Vestlandet. Det
siste døgnet ble det målt desemberrekord for døgnnedbør både
på Takle, i Høyanger og i Øvstedal.
Det vil fortsette å blåse en del

på Vestlandet også nyttårsaften,
men Moksnes sier det vil bli færre
byger i kveld.
– I Hordaland og i Sogn og Fjordane vil vinden roe seg utover dagen, men det kommer en vindøking sent på kvelden. Ellers blir
det sørvestlig frisk bris på kysten
nord på Vestlandet og i Sogn og
Fjordane.
I Rogaland ser det ut å bli oppholdsvær og frisk bris fra Vest.
Mest vind er meldt i Møre og
Romsdal og i Trøndelag. Ifølge
Meteorologisk institutt kan det
komme opp i sørvestlig liten storm
på kysten i Møre og Romsdal.
– Her kommer det også en del
regn og snøbyger. Temperaturene
vil ligge rundt null til et par plussgrader, men det blir surt på grunn
av vinden.

Snøbyger i Nord

Også i nord vi det blåse noe. Moksnes forteller at det vil være en del
vind i løpet av første del av dagen
i Nordland og i Troms, men at det
ellers vil være greie forhold.
– Det blir noen byger i form av
snø og sludd, men skydekket vil
lette innimellom, som gir mulighet for god sikt, sier statsmeteorologen.
I Finnmark vil det også bli noen
snøbyger med litt vind. Også her
vil det være mulighet for opphold
og god sikt. På Svalbard blir det
delvis oppholdsvær, lite vind og
få skyer.
Ifølge NVE er det fortsatt betydelig snøskredfare flere steder i nord
og på vestlandet, og opprettholder
derfor det oransje farenivået.

●●# Alkohol og fyrverkeri er en
dårlig kombinasjon. Forbered
fyrverkeriet i god tid. Gjør det
klart mens det fortsatt er lyst ute.
●●# Kraftige vindkast kan påvirke
fyrverkeriet. Vurder vindstyrke og
vindretning før du tenner opp.
●●# Plasser fyrverkeriet stabilt.
Sett deg på huk, hold kropp og
ansikt så langt unna som mulig og
tenn på med strak arm.
●●# Dersom fyrverkeriet ikke
fungerer, ikke prøv å tenne det på
nytt. Forbrukerrådet anbefaler at
man holder seg unna ikke-detonert fyrverkeri i 30 minutter, før
du dynker det med vann.
●●# Alle som tenner på og
tilskuerne bør bruke beskyttelsesbriller. Ikke ha på votter eller
hansker når du eller barnet skal
holde stjerneskudd.
●●# Mange katter og hunder har
det vondt nyttårsaften. Ikke forlat
kjæledyret ditt hverken nyttårsaften eller første nyttårsdag.
Kilder: Forbrukerrådet og brannvernforeningen.no

