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Etter at en 77-åring 
døde etter ranet på 
Lone Camping, har 
Varg Breivik (30) fun-
net ut at han trolig har 
mistet sin bestefar. Nå 
vil han ha tilbake en 
spesiell ring fra raner-
ne.
Varg Breivik har aldri kjent sin 
biologiske morfar. Men da han 
hørte om 77-åringen som døde 
etter å ha blitt ranet på Lone 
Camping, falt bitene på plass. 

– Familien fortalte meg at 
han pleide å reise rundt i en 
campingvogn, og at han had-
de en koffert med en million 
i. Også navnet stemmer, sier 
Breivik. 

aldri møtt han
Men han har aldri møtt man-
nen, som han nå tror kan være 
hans bestefar. 

– Jeg har tenkt på det ofte, 
om jeg ikke burde finne ham og 
besøke ham. Men det er vanske-
lig å banke på døren og fortelle 
at du tror du er barnebarnet til 
et menneske du ikke kjenner. 
Og nå har de som ranet ham 
tatt fra meg sjansen til å bli 
kjent med ham, sier Breivik. 

Det eneste minnet han har 
etter morfar er en vakker ring, 
som trolig er mormorens for-
lovelsesring. Men han savner 
morfarens ring, som trolig har 
inskripsjonen «1.3.60.» Der-
for ber han ranerne om å ta 
kontakt dersom de har stjålet 
ringen, eventuelt sammen med 
andre verdigjenstander. 

– Morfars ring er veldig vik-
tig for meg, og hører sammen 
med bestemors. Jeg er villig 
til å gi en god pris for den, sier 
Breivik, som håper den ikke går 
tapt for alltid. 

bør dømmes for drap
Nå håper han at bestefarens 
overfallsmenn blir tatt raskt, 
og har selv vært inne til poli-
tiavhør for å fortelle det han 
vet. 

Obduksjonen av 77-åringen 
viser at han ikke døde av vold, 
men trolig har omkommet som 
følge av påkjenningen ved å bli 
ranet. Dermed kan gjernings-
mennene trolig ikke for å ha 
tatt livet av mannen. Breivik 
er ikke enig. 

– De som har gjort dette bør 
dømmes for drap. Ingen er så 
kort i hodet at de ikke skjøn-
ner hva det kan føre til når 
man utsetter en eldre mann 
for slikt. 

var reisende
77-åringen valgte et omflak-
kende liv på veien, fremfor å 
slå seg til ro på et sted med 
familie. 

Han var av romani- eller 
taterslekt, og fortalte også 
dette til folk han møtte. Etter 
det voldsomme dødsfallet, har 
tatermiljøet i Norge brakt sine 
siste hilsener til den avdøde og 
familien hans. 

– Jeg kjente han ikke godt, 
men har sett han. Han var jo en 
del på Østlandet også, sier leder 
Holger Gustavsen i Taternes 
landsforening, tidligere Roma-
nifolkets landsforening. 

Den avdøde holdt, som en 
av få, oppe mange hundre år 

gamle tatertradisjoner, ved å 
reise rundt og leve av handel. 

vil ta tid
Etterforskningen favner fore-
løpig vidt, og politiet har satt 
store krefter inn på å sikre spor 
på mange felt. 

– Det ser ut som om det blir 
et langt puslespill, sier politio-
verbetjent Bjørn Eide ved Arna 
og Åsane lensmannskontor. 

I forgårs gikk politiet ut og 
oppfordret gjerningsmennene 
til å melde seg selv. Responsen 
har uteblitt. 

– Det har ikke vært så man-
ge svar, men noen innspill har 
vi fått. Vi får avvente litt til, og 
se hva som kommer, sier Eide 
til BA. 
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og OLAV SUNDVOR
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TUSSETE
HEST: Politiet måt-
te tilkalles da en hest 
skapte seg galen i går 
formiddag. Den var 
da inne i hengeren. 
Bilen var på vei gjen-
nom Fløyfjellstunne-
len i retning Åsane. 
Da hesten sparket og 
stanget, vinglet hen-
geren. Det kunne ha 
endt med ulykke, men 
gikk heldigvis bra.

Vi gjenvinner mer plast-
emballasje, men bruken 

øker mer.
Bruken av plastemballasje i Norge 
øker. I fjor endte 62 000 tonn plast-
emballasje fra husholdningene som 
avfall. I 1999 lå tallet på 51 200 tonn, 
skriver Forbrukerrapporten.

I 1999 ble 190 tonn materialgjen-
vunnet, mens tallet i fjor var 6520 tonn. 
Det betyr at mengden plastemballasje 
fra husholdningene som endte som 

avfall, økte med drøyt 4000 tonn i 
løpet av perioden. Myndighetene har 
som mål at 30 prosent av all plast-
emballasje skal materialgjenvinnes. 
I dag gjenvinnes 27 prosent. Likevel 
økte den totale mengden plastavfall 
fra 1999 til 2005. Bare 54 prosent av 
alle husholdninger i landet har tilgang 
på returordninger for plast.

Grønn Hverdag, som jobber for mer 
miljøvennlige løsninger, ønsker å få 
ned mengden plastavfall, og at mate-

rialgjenvinning prioriteres. De mener 
også at forbrukere bør ta ansvar ved å 
velge vekk produkter med unødvendig 
mye plastemballasje.

– Hvis vi ikke kjøper produktene, 
vil de raskt forsvinne fra markedet, 
sier miljørådgiver Brita Haneberg 
i Grønn Hverdag til Forbrukerrap-
porten.

KATHERINE FERGUSON 
katherine.ferguson@ba.no

Vi bruker mer plastemballasje

forbrUK: 
Vi kjøper 
stadig mer 
plastembal-
lasje.

rinG: Varg Breivik håper at noen vet hvor morfarens ring er. Ringen han har tilhørte mormoren, og han mener ranerne nå har den 
andre.  FOTO: SKJALG EKELAND
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