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SANDEFJORD (Dagbladet):
John Christian Grøttum har lang
erfaring fra Mordkommisjonen i
Kripos og fra Oslo politidistrikt. I
dag leder han de rundt 40 med-
lemmene av Norsk Forening for
Etterforskning og Sikkerhet
(NFES).
– Dessverre er det flere use-

riøse aktører i vår bransje. Det
er ødeleggende og undergra-
ver vår tillit, sier Grøttum.

Barnefordeling
Privatetterforsker Thomas Mat-
hiesen har IT-bakgrunn. Nå tilbyr
han detektivtjenester i både bar-
nefordelings- og mobbesaker.
– Jeg er flink til åmekle og få

folk til å kommunisere, sier
daglig leder i Etterforsker1,
Thomas Mathiesen.
Han konkurrerer nå med tidli-

gere politifolk og andre som pri-
vatetterforsker. En vekstbransje
uten autorisasjon: Hvem som
helst kan opprette et firma og kal-
le seg privatetterforsker, og tilby
sine tjenester.
– Hvilke forutsetninger har

du for å gå inn i en barneforde-
lingssak?
– Vi innhenter faktiske opplys-

ninger, og kan ofte være konflikt-
løsere, sier Mathiesen.
Han vedgår at han verken har

bakgrunn eller utdannelse for å
jobbe med ømtålige saker som
mobbing og barnefordeling.
– I barnefordelingssaker er vi

svært forsiktige og har et etisk re-
gelverk som vi forholder oss til.
Vi stoler ikke blindt på vår klient.
Vi snur historien og vi er objekti-
ve, sierMathiesen, som viser til at
han ermedlem avWorldAssocia-
tion of Detectives (WAD).
Samtidig understreker Thomas

Mathiesen at han samarbeider
med personer som har bakgrunn

fra barnevernet og politiet.
I et intervju med TV Vestfold

fortaltehanomheller uvanlige ar-
beidsmetoder: En GPS-sporer
som hvis den blir plassert inne i
en bil, kan avlytte samtaler.

Løsmunnet
– Jeg var nok litt løsmunnet. Vi
har aldri avlyttet noen i en bil, og
vi vil heller ikke gjør det.
– Menduselgerogså sliktut-

styr til dine klienter?
– Ja, men vi forteller dem hva

som ikke er lov. Hvis noen vil
bruke GPS-sporeren til avlytting
av som skjer i en bil, da får de ikke
kjøpe utstyret, sier Mathiesen.
John Christian Grøttum adva-

rer på det mest bestemte mot
Thomas Mathiesen og andre som
kaller seg privatetterforskere.
– De aller fleste av våre vel 40

medlemmer har lang erfaring fra
politiet, og har erfaring, kompe-
tanse og yrkesmoral, sier Grøt-
tum.

– STOPP USERIØSE
PRIVATDETEKTIVER
D PRIVATDETEKTIVER
Kripos-veteran John Christian Grøttum advarer
mot useriøse privatdetektiver. Og krever at
myndighetene griper inn.

Tekst: GUNNAR
HULTGREEN
ghu@dagbladet.no

PRIVATETTERFORSKER: Thomas Mathiesen
er privatetterforsker og tilbyr detektivtjenester i mob-
besaker, barnefordeling og utroskapssaker. – Jeg er
ofte konfliktløser, sier Mathiesen. FOTO: JØRN H. MOEN

Påtar seg barnefordelings- og mobbesaker

SPIONUTSTYR:
Thomas Mathiesen selger
også spionutstyr. Til
venstre ei klokke som er
et kamera. I midten en
GPS-sporer og til høyre
en bilnøkkel som egentlig
er et kamera.
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AVLYTTING? Dette
utstyret ble funnet gjemt
mellom panseret og
frontruta på en bil i San-
defjord. Bileieren er midt
oppe i en barneforde-
lingssak.

FOTO: JØRN H. MOEN ADVARER: Privatetterforsker John Chr. Grøttum, som har lang erfaring fra Kripos, advarer mot useriøse privatdetek-
tiver. FOTO: JACQUES HVISTENDAHL


