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Forord
Dette er andre, og forhåpentligvis siste, gang jeg skriver en selvbiografisk bok om 
retts- og politi-overgrep i Bergen. Da jeg arbeidet med det første utkastet til boken 
undret jeg meg først og fremst over at politiet opptrådte som de gjorde; til tross 
for at de denne gangen visste at jeg ville beskrive «etterforskningen» deres i 
bokform. Uavhengig av skyld, kunne man derfor forvente at de ville etterforske 
saken på en profesjonell måte. Dersom jeg var skyldig, ville en profesjonell 
etterforskning svekket de anklagene jeg rettet mot mot politiet i den forrige boken 
fra år 2000. Dersom anklagene var falske, ville en profesjonell etterforskning, 
som konkluderte slik, i enda større grad styrke politiets integritet.

Etter å ha grublet over dette paradokset i flere måneder, innser jeg at de ganske 
enkelt ikke bryr seg. Den viktigste lærdommen politiet i Bergen fikk etter 
bumerangsakene, er at uansett hvilke overgrep de begår – så får det absolutt ingen 
konsekvenser. Statsadvokatene er 100% servile ovenfor politiet, og frykter en 
svekket tillit til etaten, mye mer enn de frykter rettsovergrep; selv når politiet 
bryter loven i et omfang som langt overskrider grensene for korrupsjon. 
(Korrupsjon er ikke bare bestikkelser – det er også definert som korrupsjon når 
myndighetspersoner grovt misbruker makten sin). Politiet vet at avisene i Bergen; 
Bergens Tidende og Bergensavisen, i enhver sammenheng vil stille lojalt opp og 
forsvare dem mot alvorlige anklager. Ikke bare det – «avisene» vil anstrenge seg 
til det ytterste for å demonisere anklageren. Og om det skulle skje at Høyesterett 
griper fatt i en sak, så får heller ikke dette noen praktiske konsekvenser. De får litt 
kjeft, det er alt. Ingen mister jobben. Ingen havner i fengsel. Karrieren fortsetter 
som før. Kanskje er det til og med litt «kult» å bli kritisert i en rapport eller i en 
bok. 

Politiet og «retts»-apparatet i Bergen er kanskje blant de mest notoriske og 
systematiske lovbryterne i landsdelen. Jeg har tidligere beskrevet hvordan de har 
forfalsket bevis, og systematisk begått mened. På en av hjemmesidene mine, 
www.fuck-the-law.org, har jeg avdekket tilstander som de fleste nordmenn rett og 
slett nekter å tro på – og som bergenspressen selvfølgelig fortier helt. 

Når politiet så får en anledning til å gå løs på meg, gjør de det med stor iver, og 
alltid med Bergenspressen som ivrige rævadiltere. 

Politiet gidder ikke engang å late som om de bryr seg om lover eller forskrifter. 
Når selv Høyesterett ikke makter å gjøre mer enn å kjefte litt – stilt ovenfor de 
groveste rettsovergrepene som er dokumentert i Norge i nyere tid – 
bumerangsakene – så vil ikke en enkeltsak der de «slurver» litt bety noe som 
helst. For dem representerer denne boken neppe noe annet enn en artig kuriositet.
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Å henge ut politiet som etat har heller ikke vært noe poeng for meg. Forrige gang 
ville jeg beskrive hvordan et kjærlighetsforhold til en mindreårig fortoner seg. 
Justismordet var selvfølgelig en viktig del av boken, men ikke den viktigste. 

Denne gang ønsker jeg å beskrive to ting: hvordan et justismord virker over tid, 
og hvordan en falsk anklage virker; både på den anklagede, og på anklageren.

Hele denne boken er en monolog, der jeg snakker til den beste vennen jeg hadde 
da jeg vokste opp.
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Persongalleri

● Bente Tuft * En matglad politidame.
● Blondie – En brystfager, ung kvinne. Damen til Treneren.
● CK (Cop Killer) – En nær venn og «brother in arms» gjennom min 

mangeårige kamp mot politi og rettsovergrep.
● Dag – En ung venn.
● Eli Mæle * – «Spesialpsykolog». Behandlende psykolog for Tommy.
● Fredrik – En av vennene til Tommy.
● Ingvil Semb Hartmann * – bistandsadvokaten til Tommy.
● Joachim  – En venn gjennom mer enn 20 år. Eier et datafirma.
● Martin – En ung mann jeg en gang var forelsket i. Se den gratis e-boken 

«Skjønnheten Loven og Sannheten», Ingar Holst forlag, 2000.
● Remi – En ung gutt som ikke lot seg avhøre av politiet.
● Snurre – Norges beste Spiller.
● Tommy  – Voldtektsløgneren.
● Treneren – Kung-Fu -treneren til Tommy.
● Turid Mæland * – Forsvarsadvokaten min.

* Virkelig navn.
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Arrestert
Morgen, fredag 28 juli 2006

Det er en nydelig sommerdag i Bergen. Du husker disse vidunderlige dagene, da 
vi pleide å gå ut tidlig om formiddagen, og sjelden kom hjem før sent på kvelden, 
sultne, lykkelige, slitne, og utrolig nok fortsatt i live. Hadde mamma visst om 
avgrunnene vi balanserte over, de stupbratte fjellveggene vi besteg, de livsfarlige 
skråningene vi spurtet ned fra, ville hun besvimt. Timene vi lå drømmende i 
sommergresset og fantaserte om spennende eventyr en gang i fremtiden. Dette er 
en slik morgen. 

Jeg har rukket å bli 42 år gammel, og lever ikke lenger i det barndomsriket vi 
en gang delte. Jeg har opplevd virkelige eventyr. Det er ikke som vi trodde. 
Eventyr er bare smerte. Det finnes ingen lykkelig slutt. Virkeligheten ligner mer 
på de bøkene jeg oppdaget i 12 – 13 års alderen og delte med deg, selv om du 
aldri ble noen litterat. Bøker der heltene dør. Eller tegneserien jeg likte aller best 
dengang; Edderkoppen1 som sloss utrettelig mot det onde og aldri ble belønnet 
med annet enn løgn og forfølgelse – i mediene, og selvfølgelig av politiet. Helten 
som til tross for alle sine superkrefter ikke  maktet å redde kvinnen han elsket, 
Gwen. Slik er virkelighetens eventyr. 

Det er som sagt en nydelig morgen. Jeg er nesten alene på kontoret. En slags 
kollega har også dukket opp, men vi har lite til felles og arbeider heldigvis med 
forskjellige ting. Vi har ikke så mye å snakke sammen om. I mine øyne har han 
aldri vært noe annet enn en dust, og faglig befinner han seg han så langt etter meg 
at jeg har glemt hvordan hans verden ser ut. Kontoret hans ligger helt ute ved 
resepsjonen. Kontoret mitt ligger lengst inne i lokalene, og er dobbelt så stort. Jeg 
har massevis av arbeid stablet opp. Bokstavelig talt. Arbeidet opptar meg liksom 
ikke denne morgenen. Jeg har en ekkel følelse av at et nytt eventyr er i emning. 
Hva som venter vet jeg ikke riktig, men jeg er forberedt på det meste. 

Kontorlokalene vil, for en besøkende, se ut som ganske ordinære kontorlokaler. 
Men om du kikker under det siste nummeret av PC World, som ligger i en 
bokhylle på møterommet, vil du finne en SOG Pentagon – en av de mest effektive 
kampknivene som er produsert. Under skrivebordet, inne på selve kontoret mitt, 
ville du finne en kortskaftet øks, festet til skuffeseksjonen. Øksen har hengt på 
plassen sin under skrivebordet i mange år. Men de to kampknivene som hviler lett 
tilgjengelig under tilforlatelige papirer, er vanligvis stuet bort i et skap. Jeg pleier 
heller ikke å oppbevare maskingeværet mitt ladd. Nå ligger det skjult under en løs 
bordplate fra IKEA, bare to meter fra kontorstolen. Jeg har, når jeg tenker etter, 

1 Omdøpt til «Spiderman» i Norge, etter at Hollywood lanserte «Spiderman»filmene.
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ikke holdt en så høy beredskap på mange år. I den venstre bukselommen har jeg 
en ny, ubrukt diktafon. Den vil jeg bruke til å dokumentere hva som skjer. 
Dersom det skjer.

Jeg forventer med andre ord at noe riktig ubehagelig skal skje i dag, uten å 
riktig vite hva. Natten tilbrakte jeg på kontorgulvet, med et våkent blikk på alt 
som rørte seg utenfor, via et skjult videokamera. Klokken seks, like før de første 
ansatte i det store kontorbygget begynte å dukke opp, rigget jeg det ned. Jeg tviler 
på at noen vil angripe meg i arbeidstiden. Det er riktignok fellesferie, men fortsatt 
er det ganske mange mennesker på jobb her. Like før klokken åtte tok jeg også ut 
de fleste patronene fra magasinet i maskingeværet for å spare på magasinfjæren.

Jeg er litt oppspilt på grunn av søvnmangel og mye adrenalin. Men humøret er 
OK. Jeg gleder meg over godværet utenfor mens jeg tilbereder kaffe latte på 
espressomaskinen jeg har stående inne på kontoret. Jeg tar med meg koppen med 
latte inn på møterommet og spiser et par skiver. Så går jeg litt rastløst omkring i 
gangene. Jeg er for trett til å jobbe, og for oppspilt til å hvile – selv nå når jeg kan 
føle meg ganske trygg de neste åtte – ti timene. Jeg setter meg ved kontor-PCen 
min og skriver et innlegg på usenet. Jeg gjør ofte det når jeg er ute av stand til å 
gjøre noe kreativt, men likevel på en måte må gjøre noe. Usenet er det 
opprinnelige diskusjonsforumet på Internett. Det er langt eldre enn «world wide 
web», og i motsetning til moderne webforum, usensurert og umoderert. Dessverre 
har de fleste deltakerne forsvunnet fra de norske diskusjonsgruppene de siste 
årene. Jeg har også trappet ned med mitt engasjement, men akkurat nå føler jeg 
for å slippe et lite hjertesukk. Jeg skriver innlegget, sender det, og så rusler jeg ut i 
gangene igjen.

Kontorlokalene ligger i et stort forretningsbygg i Bergen. Det er et bygg med 
mange firma, fra enkeltmannsforetak, til mellomstore bedrifter med hundrevis av 
ansatte. Lokalene våre ligger i første etasje, med store glassdører ut mot 
hovedinngangen. Jeg legger merke til en hengslete slask som kikker inn gjennom 
glassdøren. Han er kledd i slaskeklær, og har på seg en tåpelig sommerhatt i 
dongeristoff. Han har tomme øyne, og et ansikt som ikke avslører noen 
tillitvekkende egenskaper. Et øyeblikk lurer jeg på om det er en tyv. Han åpner 
døren og kommer inn i resepsjonen. Både kollegaen min, som egentlig ikke er en 
kollega, og jeg, ser oppmerksomt på ham. Vi pleier ikke å bli rent ned av slasker. 
Ikke det at kundene våre normalt går i dress – du må ikke misforstå – vi har 
mange kunder som kler seg uformelt, men han her skiller seg veldig ut fra den 
type mennesker som vanligvis kommer inn gjennom den døren. Han ser rett og 
slett ut som en kriminell. 

– Eg har nokken varer til dokkar, sier han henvendt til meg. Kan du hjelpe meg 
å beræ di inn? 

Det er ikke noe unormalt med vareleveranser. Og slasken kan godt være 
sommervikar hos en av speditørene eller posten. Egentlig er det min nesten-
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kollega sin jobb å bære varer. Jeg er ikke ansatt i firmaet, men kjenner eieren, og 
har disponert et kontor her de siste 10 årene. Jeg er imidlertid såpass rastløs at jeg 
følger etter ham ut i det nydelige været. Han utgjør uansett ingen trussel mot meg.

Utenfor oppfatter jeg øyeblikkelig at det er en felle. Tre kraftige menn kommer 
gående raskt mot oss på en rekke, fra høyre. Jeg vurderer et øyeblikk om jeg skal 
slå ned slasken før vennene hans rekker bort til oss, og så trekke meg tilbake til 
kontoret. Men vennene hans virker ikke truende eller aggressive, selv om de er 
usedvanlig veltrente. Sivilkledde politifolk. Jeg har ikke noe å frykte fra politiet, 
så jeg forholder meg helt rolig, og ser bare på dem mens de kommer bort og 
griper fatt i armene mine. De identifiserte seg ganske riktig som politi, spør om 
jeg er Jarle Aase, og setter på meg håndjern. 

– Har du noe på deg som vil interessere oss? Spør den eldste av dem. Antakelig 
lederen.

– Nei, svarer jeg likegyldig. 
De fomler gjennom lommene mine uten å finne noe annet enn diktafonen, 

mobiltelefonen, nøkler, og den gamle, velbrukte lommeboken. I den ligger det 
rundt 6000 kroner. Det er en del av beredskapen min. Men det forteller jeg ikke til 
dem. Jeg er ikke kjent for å si så mye til politiet. I noen kretser – for eksempel 
politikretser – er jeg tvert imot godt kjent for det motsatte. Jeg sier derfor ikke noe 
som helst, bortsett fra å bekrefte hvem jeg er, og at jeg ikke har noe på meg som 
interesserer dem. Jeg spør ikke engang hva det gjelder. Du kan si det slik at jeg 
har en ganske god idé om hvorfor de er her. 

– Er det noe du vil ha med deg? spør en av dem.
– Toalettsakene mine som ligger på kontoret, og sandalene mine, svarer jeg. 
En av dem finner tingene jeg ber om, legger dem i en pose, og setter seg inn i 

en sivil politibil som står parkert noen meter fra inngangen. Jeg setter meg alene i 
baksetet i den samme bilen. Jeg ser at en del mennesker har stimlet sammen og 
kikker ut på oss fra kontorvinduene sine. Bilen starter og kjører langsomt ut fra 
parkeringsplassen. To av politifolkene sitter i forsetene. De to andre er på vei inn 
på kontoret.

For en normal person vil en slik arrestasjon sannsynligvis være svært pinlig. 
Kanskje til og med traumatisk. Jeg bryr meg ikke. Det Tommy og jeg har gjort 
sammen er så bagatellmessing at politiet neppe vil undersøke kontoret, bortstett 
fra muligens å ta PCene mine for å lete etter barneporno. Det kommer de ikke til å 
finne. Maskingeværet vil de heller ikke finne, med mindre de gjennomsøker 
kontoret grundig. Jeg har tross alt lang erfaring med å gjemme våpen. Du husker 
hvordan jeg klarte å holde både luftpistolen og dynamitt fullstendig skjult for 
foreldrene mine da vi var små. Senere har jeg ikke hatt noen problemer med å 
gjemme våpen både for politiet og for oppegående mennesker. 

Jeg kommer ikke til å snakke med dem. Dermed kan jeg i verste fall se frem til 
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en natt eller to i politikjelleren, mens de forgjeves venter på at jeg skal mørne. Du 
kjenner meg. Jeg mørner ikke. Jeg lener meg tilbake i baksetet på bilen og kikker 
ut av vinduet. Det er synd å spolere denne nydelige dagen på grunn av dette tullet 
– men jeg er snart tilbake. Egentlig er dette en langt bedre utvikling enn jeg 
fryktet for bare ti minutter siden. Jeg behøver ikke å skade noen.

En eller annen politimann banker på celledøren i politikjelleren og forteller at jeg 
skal opp til avhør. Det kommer, som vanlig, til å bli et kort avhør, der det eneste 
som skjer er at jeg nekter å la meg avhøre. Vi tar heisen opp til etasjen som blir 
styrt av min gamle venninne, Tove Lian Mathiesen; det såkalte volds og 
sedelighetsavsnittet. Jeg har aldri forstått hva disse to tingene har å gjøre med 
hverandre. Omtrent som Kirke og Undervisningsdepartementet. To innbyrdes 
motsetninger satt sammen til en selvmotsigelse. Politimannen viser meg inn på et 
stort, lyst avhørsrom med speilvegg, lyse skinnsofaer og et motorisert 
videokamera oppe i taket. 

– Det er dette rommet vi bruker i de alvorlige sakene, røper han i en 
kameratslig tone. Jeg skjønner ikke hva han babler om. Jeg har ikke gjort noe 
alvorlig. Tommy og jeg har saktens brutt noen lover, men ingenting som kan 
kalles alvorlig. Tvert imot. Politimannen lurer på om jeg vil forklare meg for 
politiet. 

– Nei, jeg vil nok ikke det, svarer jeg likegyldig. 
Han blir ikke sjokkert, slik kollegene hans ble for fjorten år siden. Siden da har 

jeg visstnok vært, om ikke pensum, så i alle fall undervist om, på 
politihøyskolen2. Han vet selvfølgelig godt at jeg ikke samarbeider med politiet. 
Det er alminnelig kjent blant politifolkene i Bergen. Jeg ble en gang stoppet av 
væpnet politi fordi de ikke likte at jeg skrev om politiet på hjemmesidene mine. 
De prøvde å true meg til å slutte med sånt. Det tror jeg er ganske enestående i 
Norge. Neste dag var hendelsen selvfølgelig hovedoppslag på hjemmesiden min – 
med store bilder av både politifolkene og våpnene deres – for sikkerhets skyld 
med en taktfull sladd, sånn at de så mer ut som terrorister enn politi. Jo – han vet 
veldig godt hva han står ovenfor, og han oppfører seg da også hundre prosent 
korrekt. 

Han noterer at den mistenkte ikke vil la seg avhøre av politiet. Så forteller han, 
nærmest i en bisetning, at Tommy har anmeldt meg for voldtekt. 

Danmark
Jeg reagerer på voldtektsanklagen med en underlig blanding av vantro og 
likegyldighet. Du ville gjerne forvente at at jeg skulle bli rasende, som forrige 

2 Jeg har latt meg fortelle at boken min, Skjønnheten Loven og Sannheten, har vært 
brukt i undervisningen der, for å illustrere hvordan politiet ikke skal etterforske en sak. 
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gang dette skjedde. Eller redd og fortvilet, – som vel må være den «normale» 
reaksjonen på en så horribel anklage. Men jeg reagerer knapt. Det er mulig at 
skallet til fuck them all -modusen jeg har kapslet meg inn i, rett og slett er 
ugjennomtrengelig. Jeg blir ført tilbake til cellen i politikjelleren, den samme 
veien som vi kom. Politimannen forklarer at jeg vil bli fremstilt for varetekt i 
morgen. Jeg trekker likegyldig på skuldrene.

Jeg ligger på ryggen i sengen i den vesle cellen i politikjelleren og grubler på hva 
som har skjedd. Hvorfor i all verden har Tommy funnet på dette? Det er 
fullstendig uforståelig. Jeg innser at jeg ikke vil makte å analysere situasjonen på 
en god stund. Jeg tenker på hvordan vi ble venner. Før han reiste til Danmark var 
vi bare bekjente. Han kontaktet meg på MSN derfra, den 16 juli 2006, klokken ti 
på ti om kvelden:

T je i danmark
J hei
J jeg er i danmark i morgen :)
T kor kom til legoland
J hehe
J skal til kjøbenhavn for å spille
T skal med min lille søster7år
J kult
T kult
J jeg var i legoland da jeg var på den alderen
J men jeg har ikke legoklosser langer
T det har ikke eg heller
J :)
J Når kommer du hjem?
T 2 3 dager 
J så snart?
J du reiste jo for bare noen dager siden
T ja 
T kjipt 
J vel
J jeg er tilbake om en uke
J vi kan jo snakkes da om du vil
T spille 
...
J har du penger på mobilen når du kommer tilbake tror du?
T ja det har eg 
J ok
T 2 sek
J da sender jeg den en melding når jeg er hjemme
J har du det fint i danmark nå?
T neiiiiiiiiiiiiiiiiii
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J ??
J hva er galt?
T reise rundt i kjedelige parker
J hehe
J Er det noen kule badeland der?
T nei bu hu
J Jeg skal bare ha det gøy når jeg er der.. Spille, bade, gå på tivoli, disco, barer osv hehe
T fock you
J har gjor det allerede :)
T ha ler
T :D
...
J Hvor mange søsken har du med deg ned der?
T 1
J søster?
T ja 
T en 
T pingle
J Hvorfor er ikke din bror med da? (Han du spiller med)?
T mamma og pappa e kilt
J Er ikke alle foreldre det i dag?
J Må jo nesten bare vøære litt kipt å dra rundt på en liten jente.
T jo litt kjipt men lit bra og reise lit i blant
J joda...
J reise er gøy..
...
J men skal du noe retsen av ferien?
T sjeke demer xxx drikke
J ok
T du då
J mest jobbe
J men sikkert sjekke litt typer og drikke :)
T ok
T eg vet ikke om eg e homo eller ikke ka gjør eg
J Gjør det som føles best for deg.
J Er du homo kommer du kun til å forelske deg i gutter/menn
T vet
J Er du bifil vil du forelske deg i både damer og typer
J Du har ingen kontroll over hvem du faller for
J Så det er bare å gjøre det beste ut av det
T ikke si dette til noen eg e forviret
J Jeg sier det ikke til noen.
J Men det er kanskje lurt å ikke flørte så åpenlyst på Stedet :)
J Selv om de som har sett det så langt bare tror du kødder
T ok
J (Jeg har ingenting imot at pene typer flørter med meg  så ikke misforstå)
T du e en god ven 
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J Vi kjenner hverandre ikke så godt enda.. Men jeg kan bli det.
...
J Jeg stikker hjem nå for å sove litt
J reiser kl 4 i morgen tidlig
T ok god natt
T fanen
J snakkes :)
T ok
J (F) 
T :D

Det var den første lengre samtalen vi hadde. Etter dette snakket vi litt på telefonen 
også. Han fortalte blant annet at han liker å gå i kvinneklær. Jeg hadde ikke helt 
sansen for det. Husker ikke hva jeg svarte. Håpet at han ikke ville dukke opp i 
jenteklær om vi hadde en date en gang. Ikke det at jeg misliker transer, men det er 
liksom ikke helt min ting for å si det sånn. Nå var ikke Tommy, sånn jeg kjente 
ham, feminin, så med litt flaks ville ikke denne tilbøyeligheten hans bli noe 
problem. For meg. 

Noen dager senere reiste jeg til Danmark for å spille et bestemt spill. Jeg var blant 
de beste i landet i dette spillet. Snurre, som jeg skulle dele hotellrom med, er 
sannsynligvis den beste norske spilleren noensinne. Han var dengang en litt 
overvektig mann i midten av tyveårsalderen. De andre på lager vårt, som var satt 
sammen ganske tilfeldig, varierte veldig. Fra spillere som var flinkere enn meg 
når de var i toppform, til ganske svakere reserver. Snurre og de andre var ikke 
direkte venner, mens jeg var kamerat både med ham og de fleste av de andre. Det 
ble til at Snurre og jeg stort sett holdt oss for oss selv, bortsett fra når vi trente 
som lag, eller når han satt på en internettkafé og spilte World Of Warcraft. Da 
spaserte jeg enten rundt alene, eller jeg hang litt sammen med en annen på laget; 
en pen ung mann med en fortid som profesjonell soldat. Eller jeg var på kino med 
noen av de andre. Vi var nok sånn sett en ganske ordinær vennegjeng, som 
egentlig så på den uoffisielle landskampen vi skulle delta i, Norge Vs Danmark, 
som en kjærkommen liten ferietur. 

Danskene var ikke så verst. De spilte litt dårligere enn jeg hadde regnet med. 
Vi vant de fleste treningskampene uten å anstrenge oss så forferdelig hardt. 

Tommy ringte stadig, eller sendte SMSer og bad meg ringe ham tilbake. Vi 
snakket, som du forstår, ganske mye sammen disse dagene. En eller annen 
kjerring slo opp med ham, og han tørstet etter trøst og søte ord. Noen ganger var 
han flørtete, andre ganger var han veldig hetero. Det virket som legningen hans 
var et kjempeproblem. Jeg hadde ingen ting imot å prate med gutten. Han var 15, 
og jeg så det ikke som usannsynlig at vi kom til å ha et slags forhold når han ble 
16. Før det hadde jeg ingen planer om å rote meg opp i noe. Joda – han kunne 
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være veldig sjarmerende, spesielt når han smilte, men han var ikke direkte pen, 
for å si det sånn. Og selv om jeg begynte å bli glad i ham, var jeg langt fra 
forelsket. Det er bare én person i verden jeg har seriøst lyst på et forhold med. 
Han heter Dag og er også femten år gammel – men et forhold med ham er 
utelukket, av grunner jeg skal fortelle deg om senere. Tommy derimot kunne bli 
en grei adspredelse en gang i fremtiden. Men jeg visste allerede nå at han aldri 
ville bli en besettelse. 

En ettermiddag etter treningen, da Snurre og jeg satt på lokaltoget til København, 
ville Snurre snakke om laget vårt. Vi startet i sin tid laget som rår grunnen i 
Bergen. Noen år senere gikk vi lei og startet Dragene. Det hele hadde vært veldig 
lovende. Men så dukket Martin opp, og skapte så store bølger at laget mer eller 
mindre gikk i oppløsning. Snurre og jeg var de eneste som var tilbake. Vi var 
sterke nok til å vinne over de fleste andre tospann, men vi kunne ikke utfordre 
fulltallige lag av gode spillere.

Vi var nesten alene i vognen vår. Det satt et kvinnfolk litt lenger fremme, og en 
mann foran henne igjen. De var begge i tredveårsalderen. Snurre mente at vi 
burde rekruttere nye spillere og bygge laget opp igjen. Jeg var forsåvidt enig. Men 
da måtte jeg liksom være mindre homo og sånn, mente han. Ikke henge sammen 
med medlemmene sånn som jeg hadde hengt sammen med Dag. Jeg kjente at jeg 
ble irritert. Snurre var en utrolig flink spiller, men av og til sviktet den sosiale 
intelligensen hans. Han oppfattet ikke at bevegelsene mine ble stivere. Han 
merket ikke at tonefallet mitt endret seg. Jeg sa at jeg var den jeg var, og det kom 
jeg til å fortsette med. 

– Men hva om du ligger med en 15-åring i miljøet da, og det kommer ut? Det 
vil jo se helt jævlig ut. En 42 år gammel mann som knuller 15-åringer. 

Jeg sa at det sikkert var en utillatelig synd i det pene, fine heteroseksuelle 
miljøet han vanket i; selv om de fleste 42-åringene neppe ville hatt noe i mot en 
pen 15-åring. Han var enig i det, men selv om de hadde lyst på 15-åringer, så 
kunne de liksom ikke ligge med dem. Jævla dobbeltmoral, mente jeg. Heldigvis 
hadde vi mindre av det blant homofile. At en 40 år gammel homse lå med 15-
åringer, var ganske vanlig. Nei, det var forferdelig mente han. Det var det vel for 
faen ikke, svarte jeg. Så lenge to mennesker har lyst på hverandre, så vedgikk 
ikke det noen andre. Vi var blitt såpass høylytte at de to medpassasjerene fulgte 
interessert med i krangelen. Han kunne gå med på at dersom to jevnaldrende 
hadde sex, så vedgikk det ikke noen andre, men ikke om aldersforskjellen var så 
stor. Jeg sa at om jeg likte noen, så dreit jeg i aldersforskjellen.

– Hva om du blir anklaget for voldtekt igjen? spurte han sint. Det er jo ikke 
utenkelig om du driver og roter med unge gutter, og noen oppdager det, og de 
ikke vil innrømme at de hadde lyst.

– Ikke vær tåpelig, svarte jeg. Lynet slår ikke ned samme sted to ganger.
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Han ville at jeg skulle love ham å ikke rote med unge gutter, siden det kunne 
sette laget i fare. Jeg bad ham dra til helvete. 

Neste morgen, like etter at Snurre hadde gått i dusjen, ringte Tommy. Jeg ringte 
ham tilbake, og ble liggende en liten stund i sengen og snakke med ham. Vi hadde 
mye på hjertet begge to. Jeg ville ikke at Snurre skulle overhøre oss og starte en 
ny krangel, så jeg sa jeg ville ringe ham opp igjen, kledde på meg, og gikk ut. Så 
spaserte jeg rundt i et lite parkanlegg ved hotellet den neste timen og pratet med 
ham. Det var stort sett han som pratet; om seg selv, en katt, søsken, halvsøsken, 
foreldre, steforeldre, skolen, og livet sitt. Og selvfølgelig denne damen han 
savnet. Jeg trøstet ham med at det ville gå over, og at han ville finne andre. Han 
innså at jeg hadde rett, selv om det kanskje ikke føltes slik akkurat der og da. Han 
var litt flørtete av og til. Kom med antydninger, uten å forplikte seg til noe. 

Landskampen var jevn, men vi tapte. Jeg spilte dårlig mesteparten av tiden. Jeg 
hadde mine øyeblikk der jeg presset det danske laget bakover og sanket inn 
poeng. Men alt i alt var jeg langt fra fornøyd med min egen innsats. Snurre 
kjempet tappert, og de beste av spillerne våre gjorde en fin innsats. De svakeste 
gav danskene alt for mye poeng. Men gøy var det. 

Om kvelden. søndag den 23. juli 2006, satt jeg sammen med min venn, eks-
soldaten, på en liten fortausrestaurant i sentrum av København. Møblene var av 
aluminium; sånne aluminiumsmøbler som alltid er litt vindskjeve og aldri kan stå 
stabilt på fire ben. Jeg drakk kaffe latte. Vi pratet om løst og fast. Jeg husker ikke 
nøyaktig hva – men det er ikke umulig at jeg prøvde å overbevise ham om at han 
ville hatt det mye bedre sammen med meg, enn han hadde det med samboerinnen 
sin. Vi hadde vært og badet i bassenget rett ved jernbanestasjonen tidligere på 
dagen, og jeg må innrømme at den nakne kroppen hans tiltalte meg. Han var 
svært atletisk. Muskuløs og helt uten overflødig fett. Jeg visste selvfølgelig at jeg 
ikke hadde en sjanse, han var svært forelsket i skrekkøglen sin. Ja, jeg kaller dem 
det. Særlig kaller jeg de pikene og damene som opptar typene jeg liker, for 
skrekkøgler. Andre potensielle rivaler kan til nød gå under den mindre belastende 
betegnelsen; puppedyr. 

Tommy sendte en SMS og bad meg ringe ham. Han fortalte at han hadde 
ordnet det så han skulle overnatte hos meg dagen etter. Til moren hadde han sagt 
at han skulle være hos en jevnaldrende kamerat. Det likte jeg ikke. Ikke i det hele 
tatt. Vi hadde aldri vært alene sammen, og vi visste ikke om kjemien ville 
stemme. Dersom vi etter hvert fant ut at vi ikke tålte hverandre, ville det bli en 
lang og ubehagelig natt. Men jeg kunne ikke godt si nei heller. Da ville han tape 
ansikt ovenfor moren, og i verste fall ville hun forstå hvem han hadde bedt om å 
få overnatte hos. Noe som absolutt burde unngås. Så jeg sa at det var greit. 
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Tommy var veldig oppspilt og glad. Vi pratet i noen få minutter. Så fortalte jeg 
eks-soldaten hva som hadde skjedd, og hva jeg syntes om det. Han hadde ikke 
noe problem med å forstå klemmen Tommy hadde satt meg i. 

Det er vanskelig å sovne denne natten i politikjelleren. Jeg har altfor mye 
adrenalin i blodet. Kroppen er urolig og pulsen for høy. 

Jeg må ha duppet av en gang, for nå ble jeg vekket av en eller annen purk. Jeg 
dusjer i den felles dusjen på gangen og barberer meg. Frokosten i politikjelleren 
er alt annet enn appetittlig. De kjøper påsmurte matpakker pakket i plast, som blir 
liggende for lenge i kjøleskapet. Jeg er sulten, så jeg tvinger ned de ekle skivene 
som er for tørre og for våte på samme tid. Jeg skyller foret ned med vann. Jeg har 
smakt verre. Du vet hvordan det er. Når man står ovenfor en helt  uoversiktlig 
situasjon er det like greit å stille så sterk og skjerpet som man kan – noe man ikke 
blir på tom mage.

En purk åpner plutselig celledøren og kunngjør at jeg skal i retten.

Første fremstilling for varetekt
Politifolkene som kjører meg til Tingretten oppfører seg helt etter boken3. De er 
vennlige, høflige, og kommer ikke med hverken trusler eller spydigheter, slik jeg 
var vant med i 1992 – 1994. Jeg antar at avisene har komponert noen riktig 
kreative førstesider. Det er tross alt ikke hver dag en «pedofil» med et ladd 
maskingevær på kontoret, fengsles for voldtekt. Så jeg prøver å få et glimt av 
avisstativene ute på gaten når vi kjører gjennom sentrum. Men til ingen nytte. 
Selv om været fortsatt er nydelig, finner jeg ingen avisstativ når bilen kjører 
såpass langsomt at det ville vært mulig å se dem tydelig. Politibilen parkerer langs 
siden av Tinghuset. Forhørsretten holder til i kjelleren. Man går ned en trapp, 
direkte fra gaten. Å bli ført fra en politibil, ut på gaten, og så ned denne trappen, 
iført håndjern, er en ganske ydmykende øvelse. Folk stirrer. Jeg gir faen og stirret 
kaldt tilbake. Jeg har opplevd verre. Du husker sikkert ydmykelsene som ofte 
møtte meg på veien til barneskolen. Det hendte at du var der og hjalp meg, men 
som oftest var jeg alene. Meg mot alle de andre. Og det som skjedde den gangen 
var tusen ganger mer ydmykende enn denne bagatellen. 

I går spurte en eller annen purk hvilken forsvarer jeg ville ha. Det er mange 
dårlige, offentlig utnevnte forsvarere i Bergen, men bare en idiot. Jeg har brent 
meg på ham tidligere.

– hvem som helst, bortsett fra Yndestad, hadde jeg svart.

Advokaten som møter meg på gangen utenfor rettslokalet presenterer seg som 

3 Det vet jeg, for jeg har lest læreboken i Politi, «Operativ Polititjeneste»
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Turid Mæland. Hun er en liten kvinne, og jeg gjetter at hun er i femtiårsalderen. 
Stemmen hennes er litt rusten, og veldig ungdommelig. Jeg har aldri hørt om 
henne før. I utgangspunktet er jeg selvfølgelig skeptisk til en kvinnelig forsvarer. 
De jeg har sett i aksjon ligger ikke så langt fra Yndestad. Men jeg bestemmer meg 
for å gi henne en sjanse. Vi får noen minutter for oss selv før saken starter. Jeg 
forteller kort om meg selv og mine synspunkter om politiet, hjemmesiden fuck-
the-law.org og justismordet i 1994. Hun har ikke hatt tid til å sette seg inn i saken, 
men redegjør summarisk for anklagen mens hun blar i sakspapirene: Jeg skal ha 
lurt med meg Tommy hjem, skjenket ham alkohol, og så voldtatt ham. 

– Ja, ja, sier jeg utålmodig. Det der vet jeg allerede. Hva mer? 
Hun stirrer overrasket på meg. 
– Det er det hele. 
Jeg er forvirret. Hvorfor er ikke maskingeværet tatt med? Dette er ytterst 

underlig. 
– Hvordan stiller du deg til anklagen? spør Turid.
– Jeg har ikke voldtatt noen. Ikke i 1992, og ikke nå. Anklagen er blank løgn. 

Det er det eneste jeg har å si. Jeg vil ikke forklare meg for retten.
Hun mener at saken sannsynligvis vil gå for lukkede dører. Jeg foretrekker 

åpne dører. Hun ser overrasket på meg. 
– Jeg er en ganske kompromissløs tilhenger av ytringsfrihet. 
Selvfølgelig er det ekkelt at avisene skriver om disse løgnene. Men det er bedre 

at de er tilstede og i alle fall har muligheten til å referere hva som faktisk skjer. 
Alternativet er at de finner på en historie basert på lekkasjer fra politiet. Sånne 
lekkasjer er sjelden i den anklagedes favør. Turid er enig.

Rettslokalet er lite og gammelt. Jeg blir tildelt en stol omtrent midt på gulvet. Bak 
meg sitter et par politifolk og noen siklende krypdyr fra lokalpressen. Til høyre 
for meg sitter Turid, til venstre politiadvokat Johan Askevold. Vi sitter alle tre ved 
hvert vårt bord. Foran meg, bak en lav skillevegg, og på et hevet gulv, sitter 
dommeren, min gamle venn, Gunnar Torkildsen. Mannen jeg har gitt kjelenavnet 
«Den homofobe rotten» i en artikkel på fuck-the-law.org. Bakgrunnen var at han i 
1992 varetektsfengslet meg, mistenkt for seksuelle overgrep, fordi jeg var 
homofil4. Nå sitter vi her altså igjen, fjorten år senere. Jeg er ikke lite provosert. 
Fly forbanna er kanskje mer beskrivende.

Torkildsen spør om navn og yrke. 
– Jarle Aase.  Lov-løs.
Øynene mine gnistrer av raseri. Jeg har i praksis vært rettsløs siden mitt første 

sammenstøt med dette udyret i 1992. Den som står utenfor lovens beskyttelse, er 
bokstavelig talt lov-løs. Jeg er klar over at den homofobe kjøteren i dommerkappe 
ikke oppfatter svaret sånn. Han ser forbauset på meg. Det gjør Turid også, kanskje 

4 Det går klart frem av rettsprotokollen fra dengang.
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mest fordi jeg er så aggressiv. Da vi snakket sammen for noen få minutter siden 
var tonen fortrolig og godslig. 

Krypdyrene fra lokalpressen reagerer også på svaret mitt. Jeg hører gnissing i 
klær og frenetisk skribling bak meg. Men de kommer til å slakte meg uansett hva 
jeg sier. Politiadvokaten får ordet. Han ber, som Turid spådde, om at saken skal 
gå for lukkede dører. Turid protesterer. Dommeren vil vite hvordan jeg forholder 
meg. Jeg ser politiadvokaten rett i øynene.

– Det er bedre at pressen får høre hva saken faktisk dreier seg om, enn at de 
koker i hop noe oppspinn, løselig basert på ulovlige lekkasjer fra politiadvokaten.

 Askevold spiller forferdet over sånne insinuasjoner, og forsikrer at han ikke 
har for vane å lekke til pressen. Det tror jeg mitt om5. Homofoben sender oss ut, 
så han kan late som han vurderer åpne eller lukkede dører, mens han antakelig tar 
seg en liten lur, elle fantaserer om grisebildene som, i hans fantasi, sikkert vil 
dukke opp så snart politiet får undersøkt PCen min.

Ute på gangen prater jeg med Turid. Det viser seg at mannen hennes er 
medforfatter av boken «Politirett» som jeg ofte støtter meg til når jeg kritiserer 
politiet på hjemmesidene mine. Hun har dessuten studert juss sammen med min 
tante. Vi får en veldig god tone oss imellom. Jeg forklarer hva jeg mente da jeg 
kalte meg lov-løs. Hun svarer at det var slik hun oppfattet det. 

Retten er satt på ny. Torkildsen kan selvfølgelig ikke gjøre noe annet enn det 
politiet ber om. Det skulle tatt seg ut! Så saken går for lukkede dører. Aktor 
legger i vei om at jeg liksom skal ha voldtatt Tommy. At jeg går i et miljø med 
massevis av unge gutter. Han babler i vei om at jeg er domfelt for tilsvarende 
forhold tidligere. 

– De alvorlige handlingene siktede er siktet for nå, vitner i seg selv om at han 
mangler vanlige sperrer mot å begå alvorlige integritetkrenkelser ovenfor barn bla 
bla. Han har en foruroligende lav terskel for å begå slike handlinger. Bla. Bla. 

Jeg er mildt sagt irritert. For det første vitner ikke en falsk anklage om noe 
annet enn at den er en falsk anklage. For det andre ville jeg ikke ha gått i tolv år 
uten en eneste anmeldelse, om jeg til stadighet drev og voldtok unge gutter. 
Søppelet som renner ut av kjeften hans er ikke er bare løgn, det er også en eneste 
stor selvmotsigelse, buntet i hop med sirkelargumentasjon. Det er opprørende å 
sitte her og høre en jurist argumentere med en logikk som ikke ville holdt mål i en 
diskusjonsøvelse i 10. klasse! Jeg lærte å torpedere denslags vås allerede på 
ungdomsskolen. Torkildsen derimot, sitter og lytter til sludderet som om det er 
den søteste musikk.

5 I følge presseoppslagene i etterkant var politiet faktisk usedvanlig lite meddelsomme. 
Jeg har muligens truffet et ømt punkt.
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Torkildsen spør om jeg erkjenner meg skyldig etter tiltalen. Det gjør jeg ikke. Han 
spør om jeg vil forklare meg. Det vil jeg ikke.

Jeg forstår ikke hva som skjer. Foreløpig vil jeg holde kortene tett til brystet. 
Men jeg sier hva jeg syntes om den homofobe rotten, og jeg ber om å få 
protokollført i rettsboken at jeg kommer til å politianmelde Tommy for falsk 
anmeldelse. 

Dommeren blar i papirene sine og påpeker at datamaskinene mine er 
beslaglagt. Han vil vite om politiet har funnet noe interessant der? Askvold ser 
ned i bordet og innrømmer at politiet ikke har klart å bryte gjennom 
sikkerhetssystemene i disse datamaskinene. Dommeren konstaterer at jeg ikke vil 
forklare meg for politiet. Vil jeg være villig til å hjelpe politiet med å få tilgang til 
maskinene mine? 

Jeg tenker meg om. Det ligger mye rart på diskene mine som jeg ikke vil at 
politiet skal grafse i – ikke fordi det er ulovlig, men fordi det er privat. På den 
annen side ligger det data der som vil sette voldtektsanklagen i et svært underlig 
lys. Jeg sier ja. Jeg kan hjelpe politiet å komme forbi sikkerhetssystemene.

Aktor ber om fire ukers varetekt. Den homofobe rotten gir meg to. 

Jeg ber Turid anke til lagmannsretten, selv om jeg selvfølgelig vet at det er 
bortkastet tid. 

Så er jeg tilbake i politikjelleren. Jeg har fortsatt ikke noen idé om hvorfor 
Tommy har anmeldt meg for voldtekt. Men jeg vil ikke, orker ikke, å forholde 
meg til en så motbydelig anklage. Ikke en gang til. Jeg bestemmer meg for å dø.

Den psykiske smerten i seg selv er ikke så overveldende. Jeg er faktisk 
overraskende uberørt; hverken sint eller deprimert. Jeg skjønner fortsatt ikke 
hvorfor eller hvordan anklagen har dukket opp, men jeg gir blaffen. Tommy har 
løyet på meg en voldtekt, og som tidligere dømt for det samme, kommer jeg til å 
bli dømt på ny. At begge anklagene er løgn spiller ingen rolle. Jeg vil ikke bli 
trodd. Så enkelt er det. Man kan så tvil om én uriktig dom, men ikke to. Bortsett 
fra noen få av de aller nærmeste vennene mine, kommer absolutt ingen til å tro på 
meg. Kampanjen jeg har drevet på nettet de siste tolv årene, for å fortelle at det 
faktisk skjedde et justismord i 1994, er bortkastet. Jeg taper, løgnen vinner. Det er 
ikke noe å hisse seg opp over. Å ta hevn vil heller ikke ha noen hensikt. Den jeg 
eventuelt går løs på vil øyeblikkelig bli kanonisert, og jeg ytterligere demonisert – 
i den grad det er mulig etter to voldtektsdommer. 

Smerten er altså overkommelig. Det jeg ikke takler er den blodige 
urettferdigheten. Politiadvokaten la vekt på den manglende selvbeherskelsen min. 
Det kommer nok mange andre også til å gjøre fremover. Sannheten er, som du 
vet, at jeg heller har for mye, enn for lite, selvbeherskelse. For ikke å snakke om 
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respekt for dere jeg er glad i. Jeg har aldri, i hele mitt liv, lagt hånd på en partner. 
Hverken typer jeg har vært sammen med i årevis eller one night stands. Jeg har 
alltid respektert de grensene partnerne mine har satt. Sannsynligvis i langt større 
grad enn det som er vanlig. Og nå skal jeg altså enda en gang straffes for det 
motsatte. For ting jeg ikke har gjort. For ting jeg ikke kunne gjort. Det finner jeg 
meg ikke i. Jeg nekter å la meg tvinge inn i en rolle som voldtektsmann. Jeg nektet 
å la meg straffe, en gang til, for noe jeg ikke har gjort. Urettferdigheten brenner; 
men beslutningen om å ta mitt eget liv er i høyeste grad en rasjonell beslutning. 
Det er den eneste veien ut. Den eneste måten å unnslippe rollen som noe jeg ikke 
er. 

Jeg føler en behagelig ro nå som beslutningen er tatt, selv om blodet enda er 
fullt av adrenalin og hjertet pumper fort og hardt. Å begå selvmord i 
politikjelleren vil, rent praktisk, være svært vanskelig. Jeg vil vente til jeg får en 
celle i Bergen fengsel.

Bergen Fengsel
Ettermiddag, lørdag, 30 juli 2006 

En purk banker på celledøren. Han forteller at han kommer for å kjøre meg til 
fengselet. Jeg følger etter ham og en kollega inn i garasjen under politistasjonen. 
Vi setter oss i en liten politibil. De kjører til garasjedøren og ber over radioen en 
kollega et eller annet sted i bygningen om å åpne den. Døren glir opp. Bilen kjører 
ut i byen som soler deg dorskt i det nydelige været. Vi kjører ned til bryggen, og 
gjennom Sandviken. Jeg ser ut gjennom rutene på folk som lever sine liv, 
ubekymret og uten en tanke for at en falsk anklage på et øyeblikk kan legge livene 
deres i ruiner. 

Det er sannsynligvis siste gang jeg ser byen jeg har levd livet mitt i. Det er 
vemodig. Men jeg er glad avskjeden skjer i solskinn, og ikke i det vanlige 
drittværet.

Det tar ikke mer enn en knapp halvtime før den tunge stålporten i Bergen 
fengsel glir igjen bak oss. Vi kjører gjennom slusen før bilen stopper ved 
mottaket. Solen står så høyt på himmelen at den skinner ned på oss, til tross for de 
høye murene. En fangevokter kommer ut for å ta imot meg. Politifolkene gir ham 
noen papirer, sier farvel til meg, og setter seg i bilen igjen. Jeg følger etter 
fangevokteren inn i resepsjonen. Han er en liten raring. Spøker og prøver å være 
kameratslig og morsom. Jeg er ikke i spesielt godt humør, men jeg holder tankene 
mine for meg selv, og møter de tåpelige vitsene hans med et smil. Jeg har vært 
profesjonell selger. Jeg kan smile hyggelig til folk, uansett hvor intenst jeg 
forakter dem. Vanligvis er jeg ikke falsk – dersom jeg misliker en drittsekk, så 
viser jeg det med all mulig tydelighet. Dette ble belønnet med atskillige 
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komplimenter sist jeg var her i fengselet. Jeg fikk høre at jeg var den vanskeligste 
fangen de noensinne hadde vært borti. Og dessuten den staeste. Noe jeg presterte 
uten å heve stemmen, uten å ty til udannet språk, og selvfølgelig uten å opptre 
truende. De ansatte i fengselet var ikke like behersket. De hevet stemmen mot 
meg atskillige ganger. Og når det ikke førte frem, hendte det at de skrek, truet, 
slo, nektet meg mat, såpe og toalettpapir, og kalte meg både det ene og det andre. 
Jeg vet ikke om de fortsatt har noen erindring om hva som skjedde den gangen. 
Det er i alle fall tydelig at fangevokteren anstrenger seg for å skape en god tone. 

Han legger frem en bunke papirer og ber meg signere på alle sammen. Utlån av 
et TV jeg ikke kommer til å se på. Kvitteringer for ditt og datt. Og en fullmakt til 
bankkontoen min. Jeg vil ikke skape noen konfrontasjon som kan forkludre 
forsettet mitt om å dø. Så jeg skriver under på alt, bortsett fra bankfullmakten. 
Kontoen min er ikke en overtrukket forbrukskonto, men driftskontoen til 
selskapet mitt. Saldoen ville tatt pusten fra fyren. Og siden det er en firmakonto, 
må alle uttak og innskudd dokumenteres og bilagføres i regnskapet. Det kunne 
ikke falle meg inn å gi fengselet noen bankfullmakt. Den spøkefulle masken hans 
sprekker. Han mener det vil være lurt å gi dem denne fullmakten. Jeg gidder ikke 
å diskutere med ham og sier bare nei. Jeg har tross alt rundt 6000 kroner i 
kontanter i lommeboken, så jeg kommer ikke til å lide noen økonomisk nød i de 
to dagene jeg har igjen. Han er plutselig drittsur. Truer med at det kan bli 
vanskelig å signere på dette papiret senere, når jeg ombestemmer meg. Da er det 
ikke sikkert at de har tid (eller lyst). Det kan komme til å ta tid. Veldig lang tid. 
Jeg smiler et nytt, falskt smil, og sier at vi får ta det som det kommer. Han er 
fortsatt småsur når vi går gjennom gangen til den ventende cellen. 

Jeg konstaterer at standarden har falt siden sist. Der er ikke lenger noen leselampe 
på skrivebordet. Stolen er skjev, stygt mishandlet av en forgjenger. Jeg har aldri 
mishandlet noen stoler i fengselet. Hvorfor skal andre fangers hærverk gå ut over 
meg? På badet er det massevis av knøttsmå fluer. De kommer inn gjennom 
dusjsluket og kravler omkring på veggene og gulvet. Riktig motbydelig er det. 
Speilet er en tynn, polert stålplate som er blitt så medtatt at det knapt er mulig å se 
konturer i det. Sengen er i korteste laget for en person på min størrelse. Jeg er 193 
cm. Sengen er to meter. Der er også et skap med en skittentøypose og plass til 
klærne mine. 

Jeg finner en bøtte med en flaske gulvsåpe under vasken på badet. Jeg spruter 
litt såpe langs veggene i håp om at det skal ta knekken på de små fluene. Det 
hjelper litt. Men så snart såpen tørker, kommer det nye fluer opp fra kloakken. Jeg 
gir blaffen. Jeg kommer ikke til å bli her så lenge. 

Jeg har ikke noen voldsomme restriksjoner på meg denne gangen, så jeg kan i 
prinsippet hygge meg sammen med drapsmenn, ekte voldtektsforbrytere, 
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narkomane, pyromaner og tyver - både under den én time lange «luftingen» hver 
dag, og på treningsrommet et par timer i uken. Det frister meg ikke. Som du 
sikkert husker, kan jeg ikke fordra sånne klyser. Kriminellene du møter i fengselet 
er de samme drittsekkene, den samme typen «mennesker» som mobbet meg i 
skolegården, som stjal, som truet, som uten å nøle, ødela ting vi hadde brukt dager 
eller uker på å skape. 

Jeg kan utholde dem i små doser når jeg må, for eksempel når jeg handler 
skytevåpen. Men noen form for sosial omgang med dette pakket er helt utelukket. 

En  fangevokter lurer på om jeg vil «lufte».
– Nei, svarer jeg, uten å kommentere det noe videre. 
Hun tilbyr meg å «lufte» alene. Å «lufte» er å oppholde seg utendørs, i et lite 

avlukke med mange meter høye betongmurer. For enkelte kan det sikkert være en 
hyggelig avveksling fra å sitte 23 timer i døgnet alene på en celle – men jeg 
gidder ikke. 

De to første dagene avventer jeg situasjonen og lærer meg rutinene. Tiden får jeg 
til å gå ved å lese bøker. Fengselsbiblioteket har et eget rom på avdeling A, 
avdelingen der jeg holdes fanget. Førsteinntrykket når jeg kommer inn i 
biblioteket, er at de har rikelig med bøker. Men ved nærmere ettersyn finner jeg 
forbausende lite litteratur. De aller fleste bøkene er søppel i form av 
sykehusromantikk og billig western. Bortgjemt i en av hyllene finner jeg en bok 
av Jens Bjørneboe6, som jeg ikke har hørt om før; «Drømmen og Hjulet». 
Bjørneboe slår meg som en glimrende forfatter å avrunde med. Han valgte samme 
vei ut som meg. Han var dessuten en av de største norske forfatterne; en gigant 
som kjempet mot både justismord, fengselsvesenet og lignende ondskap i den 
gaten. Det er en mann jeg respekterer. Jeg har lest tusenvis av bøker siden jeg 
begynte å gå regelmessig i biblioteket i seksårsalderen. Jeg har selv skrevet to 
publiserte bøker. Det er noe symbolsk over å avslutte det litterære med 
Bjørneboe.

Det største irritasjonsmomentet på cellen er kjøleskapet. En eller annen har 
ment at det er en god idé å utstyre cellene med hybelkjøleskap. Da kan vi fanger 
få pålegg én gang i uken, i stedet for hver morgen. Greit nok. Men hvorfor gikk 
de til innkjøp av de aller billigste kjøleskapene? De som bråker. Knurrer og 
brummer og rister. Som slår seg av når man er på vei for å rive ut kontakten, og 
hopper og smeller igjen så snart man har glemt faenskapet. At mennesker skal 
oppholde seg opp til 24 timer i døgnet sammen med disse bråkete innretningene, 

6 En av de største norske forfatterne noensinne. Jusstudenter ville ikke tatt skade av å 
lese mindre pensum og mer Bjørneboe. (Jeg er ærlig talt rystet over at denne bautaen i 
norsk litteratur, denne kjempen som særlig engasjerte seg i og skrev om emner som 
rettferdighet, menneskelig ondskap og «rettsapparat», er helt ukjent for de aller fleste 
advokater og jurister jeg har snakket med de senere årene).
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er det visst ingen som har tenkt på.
Maten er veldig varierende. Noen dager er middagen det reneste griseri, andre 

dager kan den være nesten velsmakende. Pålegget er for en stor del uspiselig. 
Hvitosten er for eksempel fra Synnøve. Det virker som de kjøper de billigste 
varene de kan få fra nærmeste Rimi-butikk. Noe som slår meg som helt vanvittig. 
Rimi er ikke billig. Hadde de handlet hos Rema 1000 eller Lidl (Lidl åpnet nylig 
en butikk i Åsane, og er billigst på det meste de selger) kunne vi fått kvalitet, 
vesentlig billigere enn dette overprisede søppelet fra Rimi.

Jeg leser ikke hele tiden. Boken er bare et par hundre sider lang, og den skal vare i 
to døgn. TV gidder jeg ikke å se på. Og jeg vil helst ikke tenke på 
voldtektsløgnen. Jeg vil heller tenke på noe hyggelig. Jeg setter meg i sengen med 
knærne mot brystet og dynen tett rundt meg. Jeg lukker øynene og tenker på det 
hyggeligste jeg kan komme på. Jeg tenker på Dag.

Tvillingsjeler
Snurre og jeg hadde akkurat startet arbeidet med å danne et nytt lag. Vi var begge 
blant de fem beste spillerne i Bergen. Vi var uten sammenligning de mest erfarne, 
både i antall spill og antall forskjellige systemer som vi behersket. De senere 
årene hadde vi reist til utlandet flere ganger, både sammen og alene, for å lære 
mer av de beste spillerne vi kunne finne. Vi hadde rekruttert to spillere til laget så 
langt, en trettenåring og en fjortenåring. Begge lærte raskt, og de fungerte godt 
sammen både som spillere og sosialt. Vi trengte tre til. Det var medlemskveld på 
Stedet. Det innebar at de fleste av de tilstedeværende var i alle fall litt erfarne. 
Snurre la merke merke til to nye 13 år gamle gutter som hadde dukket opp. Begge 
spilte imponerende godt. Snurre dro meg med bort til dem i en pause. De visste 
åpenbart at vi var blant de absolutt beste, og guttene var veldig nysgjerrige da vi 
kom bort og pratet med dem. Han beste av dem, sånn både snurre og jeg vurderte 
det, lignet litt på Lisa Minelli. Nesen og en hårlokk var nøyaktig slik jeg husket 
henne fra filmen «Kabaret». Den nest beste så helt vanlig ut. En ordinær bergensk 
gutt med et medfødt talent for dette spillet. Snurre henvendte seg til de to og lurte 
på hvor lenge de hadde spilt, om de hadde vurdert å spille på et lag og så videre. 
De oppfattet raskt hva han fisket etter og erklærte at de veldig gjerne ville spille 
på laget vårt. De forsikret at de ville ta det alvorlig og komme på treninger flere 
ganger i uken. Men de ville veldig gjerne ha med Dag også. Han hadde ikke sagt 
noe så langt, bare satt og smilte fra øre til øre, selv om det ikke var ham vi hadde 
tilbudt plass på laget. Snurre var litt skeptisk. Jeg var enda mer skeptisk, av mine 
egne grunner. Gutten var nesten prikk lik «Sasha», en – hva skal vi kalle det – 
erotisk fotomodell på rundt 13 – 15 år fra Russland, som hadde vært min absolutte 
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favoritt i et års tid. Han var rett og slett en fenomenalt pen gutt. Snurre lurte på 
hva jeg syntes. Jeg hadde ikke lagt merke til ham i spillet, og foreslo at vi 
observerte ham i et spill, og så diskuterte det. Dag viste seg å spille nesten like 
godt som kameratene. Han var raskere og hadde bedre kondis, men teknikken 
hemmet ham. Med litt veiledning kunne han bli svært god. Det konkluderte både 
Snurre og jeg uavhengig av hverandre. Så han fikk plass på laget, og dermed var 
vi fulltallige. 

Vi la vekt på å møtes sosialt også. For å diskutere teori og samkjøre laget. Den 
gangen bodde jeg i min fars rekkehus i Fyllingsdalen utenfor Bergen. Min far 
hadde nettopp flyttet på sykehjem. Jeg hadde svært god plass, og det ble til at vi 
brukte huset som møtested. 

En kveld, kort tid etter at de ble tatt opp på laget, inviterte jeg de tre guttene ut 
der. Det var visse ting de måtte vite. Ting vi måtte snakke om. Guttene fikk pizza 
og fortalte om hverandre. Dag var, mente de to andre, fullstendig vill og gal. Helt 
ustyrlig. De måtte nesten være moren hans når de var ute, ellers ville han ta 
fullstendig av. Dag bare lo av dem. 

Jeg tok ordet og forklarte at det var en grunn til at bare de tre var her denne 
dagen. De ble stille. Jeg forklarte at jeg er homofil, og at noen kunne finne på å 
mobbe dem siden de var på laget mitt. To av dem sa at de aldri ville trodd at jeg 
var homo – jeg virket ikke sånn i det hele tatt. Dag sa ikke noe. Jeg fortalte også 
at jeg hadde vært forelsket i en gutt på deres alder, og jeg fortalte om justismordet 
i 1994. Dette var ting de måtte vite, og de måtte høre det fra meg. Alle tre sa at 
det ikke forandret noen ting. De var kjempeglade for å være på laget. At jeg var 
homo, spilte ingen rolle. Så pratet vi om andre ting, og etter en stund herjet de 
rundt sånn som 13 år gamle gutter gjerne gjør. De gjemte seg i første etasje, mens 
jeg ventet i andre, og så skulle jeg fange dem. Jeg fanget de to første ganske lett. 
De gikk opp i andre etasje, mens jeg lette etter Dag. Han hadde gjemt seg i 
klesskapet på rommet mitt. Da jeg grep fatt i ham, akkurat i det han prøvde å 
smette forbi meg, sa han usikkert «eg har ikkje lyst». Det gikk opp for meg at han 
trodde at vi var på vei til å ha sex. En tanke som ikke hadde streifet meg i det hele 
tatt. Jeg slapp ham og satte meg på sengen der inne. Jeg sa alvorlig til ham at jeg 
ikke hadde noen sånne intensjoner. Og at jeg aldri kom til å røre hverken ham 
eller noen andre på den måten uten at de ville det selv. Han slappet av, og 
erklærte at jeg hadde fanget ham og vunnet. 

Dag og jeg oppdaget fort at vi trivdes veldig godt i hverandres selskap. Vi hadde 
nøyaktig den samme formen for humor, og vi tenkte veldig likt. Et enkelt blikk 
eller ett eneste ord, kunne formidle mer mellom oss, enn en lang forklaring kunne 
formidle til andre. Dermed ble det sånn at vi traff hverandre ofte. I perioder 
daglig. Jeg var i Oslo en helg, noen uker etter at jeg første gang traff ham. 
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Meningen var å feire bursdagen til en kamerat der. Men så ringte Dag om 
formiddagen lørdag og spurte om jeg ikke heller kunne være med ham. Jeg nølte 
ikke et sekund. Jeg satte meg i bilen og kjørte hjem til Bergen, hvor jeg traff ham 
utpå kvelden og var med ham i to timer før han måtte hjem. Vennene mine i Oslo 
var ikke spesielt imponert over prioriteringen min. Men jeg ville heller være med 
Dag, enn noe annet sted i hele verden. 

Moren hans ønsket etter hvert å ha en prat med meg. Søsteren hadde funnet 
noen underlige SMS meldinger fra meg på mobiltelefonen hans, og moren forstod 
ikke at Dag brukte så mye tid sammen med en mann. Det ble avtalt en dato. Dag 
kom opp på kontoret mitt et par timer før. Moren var et ømtålelig emne. Vennene 
hans hadde slått fast at hun var klin sprø. Dag syntes ofte at hun var en pest og en 
plage, men hun var moren hans også, og han var veldig glad i henne. Han var 
også stolt over henne. Hun var kanskje litt sprø, men hun var uegennyttig og tvers 
gjennom ærlig. Hun var også ekstremt kristen. Hun tålte ikke homofili, og han sa 
at dersom hun fikk vite at jeg var homo, så ville han ikke få lov å komme i 
nærheten av meg. Jeg måtte altså ikke røpe at jeg var homo. Det var et dilemma. 
For jeg ville ikke lyve heller. 

Både Dag og jeg var skikkelig nervøse da vi gikk opp trappene i blokken der 
han og moren bodde. Moren åpnet så snart vi ringte på døren. Hun inviterte meg 
inn, men gikk ikke inn i stuen, sånn som det ville vært naturlig. I stedet gikk vi 
inn på rommet til Dag. Der ble jeg sittende i sengen hans, med moren sittende i en 
stol rett foran meg, og Dag stående borte ved vinduet mens han smilende så på 
oss. Dag smilte stort sett alltid når vi var sammen, men nå smilte han dobbelt så 
bredt som han pleide. Moren hadde ikke gjort seg opp noen mening om meg. Hun 
forklarte at hun ikke forstod hvorfor Dag likte meg så godt, og hun skjønte enda 
mindre hvorfor en voksen mann likte Dag så godt som jeg åpenbart gjorde. Men 
hun stolte på Dag, og hun hadde lagt merke til at han pleide å ligge og le i søvne 
de dagene han hadde vært med meg. Så det var helt klart for henne at Dag virkelig 
hadde det fint når han var med meg. Hun hadde aldri sett ham reagere sånn på 
noen andre. Men hun var likevel skeptisk, og hun ville vite hvem jeg var. Jeg 
forklarte henne at jeg var blitt veldig glad i Dag. Han minnet om meg da jeg var 
på den alderen. Ikke fysisk, vi hadde neppe noe genetisk slektskap, men han var 
akkurat sånn som jeg hadde vært. Vi tenkte nesten parallelt. Og det var ikke bare 
sånn at jeg forstod hva som rørte seg i ham, han visste hva som rørte seg i meg 
også. Det var fantastisk morsomt å være med ham. Hun sa at hun hadde tenkt seg 
noe sånt. Så ville hun vite hva slags musikk jeg likte. Jeg fortalte at de to CDene 
som lå i bilen min akkurat nå var en av Bjørn Eidsvåg, og en av Eminem. Da hun 
hørte navnet til den kristne rockepresten Bjørn Eidsvåg, antok hun at jeg var 
kristen. Hun begynte å snakke om kristendommen, og jeg fortalte at jeg hadde lest 
massevis av religiøs litteratur. Ved siden av Bibelen hadde jeg lest bøker som som 
Augustins «Bekjennelser», en del middelalderskrifter, tusenvis av sider fra 
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Luthers Samlede og en masse annet. Hun var imponert. Jeg nevnte at Dag og jeg 
ofte diskuterte religion. At vi var helt enige i at det var noe forbannet sludder, 
tidde jeg om. Hun visste at Dag ikke var kristen. Hadde hun spurt meg direkte 
måtte jeg fortalt at jeg heller ikke var det. Men hun så det hun ville se; en engel 
som var sendt fra Gud selv for å frelse Dags evige sjel. Likevel var hun fortsatt litt 
skeptisk. Hun sa det ikke direkte, men hun antydet at hun var bekymret for at jeg 
ville forføre Dag. Og sannheten var jo at det ikke var noe jeg heller ville. Gutten 
var ubegripelig tiltrekkende. Han var så pen at jeg kunne se på ham i timer i 
strekk, og bare bli mer og mer fortryllet. Jeg innså at jeg måtte ta en svært 
vanskelig beslutning: Jeg var nødt å droppe alle intensjoner om å innlede et 
dypere forhold med Dag. Å lyve var uaktuelt. Skulle jeg se Dag igjen med morens 
velsignelse, måtte jeg si at jeg ikke hadde noen intensjoner om å ha sex med ham. 
Det var ikke noen vei utenom. Hvis jeg sa dette, ville moren stole ubetinget på 
meg. Det ville vært et forferdelig svik mot henne om jeg så la an på ham likevel. 
Jeg kunne ikke lyve. Jeg bestemte meg der og da, og sa at jeg ikke hadde noen 
intensjoner om å «gjøre noe galt eller ulovlig» med Dag. Hun ble veldig glad. Jeg 
innså at hun var en ekstremt naiv kvinne. Og nettopp derfor ville det bli umulig å 
bryte det løftet jeg nettopp hadde gitt henne. 

Jeg ble værende på rommet til Dag i et par timer. Vi hadde mye å snakke om. 
Dag var selvfølgelig kjernen i alt sammen. Hun fortalte om oppveksten hans, 
positive ting og pinlige ting, mens han hele tiden hørte på og kommenterte. Jeg 
fortalte om prestasjonene hans i spillet, om filmer vi hadde sett og ting vi hadde 
snakket om. Da jeg gikk, var moren overbevist om at jeg var en ekte engel. Helt 
bokstavelig. Jeg hadde ikke sagt noe som ikke var sant. Jeg hadde holdt munn om 
en del ting hun ikke ville likt å høre. Noen vil kalle det også å lyve. Jeg var 
lykkelig over at jeg kunne være med Dag så ofte han ville fremover. Jeg var 
veldig trist fordi jeg hadde avskåret meg selv fra muligheten for å gå inn i et 
dypere forhold med ham. Det er langt fra sannsynlig at han ville sluppet meg inn, 
men nå kunne jeg ikke engang prøve. 

Jeg sa til Dag at jeg var veldig , veldig glad i ham, og hvor pen jeg syntes han var. 
Jeg sa at jeg ikke kom til å legge an på ham, men at jeg neppe ville si nei om han 
la an på meg. Jeg sa at jeg regnet sjansen for at det skulle skje som mindre enn at 
jeg ville vinne i lotto hver uke i et helt år – uten å engang kjøpe kuponger. Jeg sa 
ikke at jeg heller ville vært kjæresten hans, enn å vinne i lotto hver uke i hundre 
år. Jeg forklarte han at om han drakk seg full hjemme hos meg, så var det nesten 
helt sikkert at vi kom til å ha sex. Han ville neppe ta noe initiativ når han var edru, 
men han ville garantert gjøre det om han var full. Han skulle til å protestere. Så 
kom han på hvor likt vi tross alt tenker, og sa bare at han ikke kom til å drikke seg 
full hos meg. Og det gjorde han heller aldri. 

En dag vi hadde vært på kino, tok jeg et bilde av ham på baksiden av 
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Sentralbadet mens vi gikk til bilen. Han var i fokus, mens bakgrunnen, som var 
full av grafitti, liksom beveget seg. Det var et usedvanlig godt bilde. Jeg tok 
selvfølgelig hundrevis av bilder av ham, men dette var helt eksepsjonelt godt. Det 
skjøt ham liksom akkurat sånn som han er. Jeg skrev det ut på en god 
blekkskriver og rammet det inn. En dag jeg var i nærheten, stakk jeg opp til 
moren og gav henne dette bildet. Hun ble kjempeglad. 

Jeg hadde kjent Dag i noen måneder. På denne tiden hadde jeg en betydelig 
samling av – kulturhistorie. De radikale feministene kaller det «overgrepsbilder». 
Avisene kaller det i blant «barneporno». Jeg betrakter det som sagt som 
kulturhistorie. Det finnes virkelig stygge ting, som lever opp til vulgærfeministene 
i «Redd Barna» sine utlegninger. Det aller meste er imidlertid ganske annerledes. 
Noen billedserier dokumenterer at menn og gutter faktisk kan ha seksuelle forhold 
over flere år, der guttene er både sunne og friske, og åpenbart setter like stor pris 
på forholdet som den voksne. Den tidligere nevnte «Sasha» er et glimrende 
eksempel på dette. Nå som jeg var sammen med Dag nesten daglig, fikk jeg et 
moralsk problem med dette materialet. Jeg ville ikke se på ham, eller andre gutter, 
som rene sexsymboler. Han var så ufattelig mye mer. Han var på kort tid blitt den, 
uten sammenligning, viktigste personen i livet mitt – like viktig som du en gang 
var. Jeg var ikke forelsket i ham, og jeg var avskåret fra å kunne legge an på ham, 
men likevel var vennskapet i seg selv så intenst og verdifullt, at det overskygget 
alt annet. Jeg tok derfor en beslutning om å slette all kulturhistorien. Nærmere en 
halv million bilder og flere tusen filmer. Det tok en uke å slette alt og overskrive 
alle harddiskene med tallet null, sånn at absolutt alle spor var borte. Etterpå følte 
jeg meg på en måte renset. Jeg fortalte aldri Dag om dette. Det var noe jeg gjorde 
for min egen del.

Jeg kikker ut gjennom det pansrede glasset på cellen. Det er et sted mellom 
sommer og høst ute. Den siste dagen i livet mitt. Jeg legger meg ned i den litt for 
korte sengen og leser i boken av Bjørneboe. Den er velskrevet, strukturert, og helt 
ulik de andre bøkene hans. I alle fall de jeg har lest. 

I totiden om natten er jeg ferdig med boken. Det er på tide å gjøre de siste 
forberedelsene før jeg logger av.

Selvmord
Natt til mandag, 31. juli 2006

Dette er ikke den første gangen jeg prøver å begå selvmord. Du husker den første 
gangen, da jeg var tretten år gammel. Jeg hadde tenkt på det mange ganger, og 
grått meg i søvn mens jeg tenkte at da ville de angre på alt det urettferdige de 

29



hadde gjort mot meg. «De» kunne være foreldrene mine en gang, kamerater en 
annen, lærere en tredje. Men det ble med tanken. Tanken på selvmord er i seg selv 
lindrende når man har det vondt. Den gangen jeg virkelig prøvde, da jeg var 
tretten, gjorde jeg det ikke for å straffe noen andre. Jeg var ikke trist. Jeg hadde 
bare fått nok. Du husker sikkert den dagen. Jeg var slett ikke deprimert. Vi lekte 
som vanlig. Jeg lot som jeg gjorde leksene, som vanlig. Jeg spiste middag og 
kvelds. Jeg var helt som jeg pleide å være. Til det var sent og jeg hadde lagt meg. 
Mens foreldrene mine så på TV i etasjen over, fant jeg frem femti piller jeg hadde 
gjemt unna, og en liter appelsinjuice jeg hadde smuglet ned på rommet mitt. Jeg 
slukte pillene, en etter en. Skylte dem ned med juice. Ble kvalm og gulpet piller 
opp igjen. Tvang dem inn i munnen og ned på ny. Helt til alle femti pillene var i 
magen. Så la jeg meg til å sove. Jeg var lykkelig. Jeg skulle aldri mer våkne. 
Trodde jeg. Jeg ble vekket til vanlig tid neste morgen og skjønte ingen verdens 
ting. Jeg var ikke engang uvel. Femti dispril hadde ikke hatt noen som helst 
virkning på meg. 

Jeg føler den samme roen og besluttsomheten nå. Jeg er ikke deprimert. Jeg er 
ikke trist. Jeg er ikke sint. Jeg er rolig, på en måte lykkelig og besluttsom. Jeg 
setter meg på den vindskjeve stolen og skriver et brev til CK. Vi har vært nære 
venner i snart ti år. Det siste halvåret har vi delt en leilighet. Brevet er mest om 
praktiske ting. Men jeg skriver også litt om Tommy. At jeg har funnet noe i ham 
som jeg har lett etter siden jeg oppdaget at jeg var homofil da jeg var fjorten år 
gammel. At jeg ikke forstår hvorfor han har anmeldt meg for voldtekt. Jeg skriver 
også at han ikke skal røres. Det er en beskjed, en ordre, til hele vennekretsen min. 
Jeg er fortsatt glad i Tommy. Begår jeg selvmord, uten å gi noen sånn beskjed, er 
det ikke usannsynlig at han stifter bekjentskap med både slåsshansker og balltrær. 
Jeg skriver enda et brev. Til politiet. Jeg vet at det ikke gjør noe fra eller til; at 
politifolk er for dumme, for endimensjonale, til å forstå særlig mye av verden 
rundt seg. Men det er en av de tingene man bare må gjøre. Jeg skriver at jeg aldri 
har voldtatt noen. At anklagene fra 1992 og 2006 er blank løgn. Og det er stort 
stett alt jeg skriver til dem. Klokken nærmer seg tre om natten. Jeg setter meg 
tilbake i den ubekvemme, mishandlede stolen og forbereder meg mentalt på å dø. 
Jeg er ikke religiøs. Jeg har ikke noen forventning om noe mer. Det er ikke noe 
rituelt eller hokuspokus som skal til; bare avslapping og konsentrasjon. Jeg må slå 
av en del psykiske sperrer.

Jeg innser at staten kommer til å få fingrene i verdier. Både kontanter og 
eiendeler. Å hindre dette, har vært min fremste prioritet siden justismordet i 1994. 
Jeg innser også at en del data-prosjekter jeg har arbeidet med, både kommersielle 
og ideelle, aldri vil bli ferdigstilt. Et par kunder kommer til å få alvorlige 
problemer med driften av dataanleggene sine. Jeg er den eneste som har full 
oversikt over anleggene, og over teknologien som er i bruk. Alle disse tingene er 
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uheldige. Men jeg kan bare ta ansvar for det som hender mens jeg lever. Det som 
skjer når jeg er død, angår meg ikke. 

Klokken er tre om natten. Det er stille i fengselet. Jeg hører ingen lyder fra andre 
celler, eller fra nattevakten som av og til skritter forbi i gangen utenfor. Cellen har 
en massiv dør med en luke som kan åpnes fra utsiden. Det er ikke som i 
amerikanske fengselsfilmer, der fangene sitter bak et stålgitter som alle kan se inn 
gjennom. Jeg har til og med en gardin foran vinduet, som nå er trukket for. Jeg tar 
frem barbersakene mine fra toalettvesken som politiet var så elskverdig å ta med 
da de arresterte meg. Der ligger det en «Gilette Mach 3 Turbo» barberhøvel med 
tre ekstra blader. Jeg tar ut ett av de ekstra bladene. Det består av tre syltynne 
barberblad, satt inn i en plastramme. Med smørkniven bender jeg opp 
blikkstrimmelen på hver side som holder bladene på plass. Så piller jeg frem de 
tre bladene. De er sylskarpe under, men bare noen få millimeter dype, og de er 
ikke skarpe i endene, som gammeldagse barberblad. De kan skjære nedover, men 
ikke kutte i vinkel. Men det spiller ingen rolle. Sårene blir litt større, det er alt. 
Selv om det er natt og stille, er det en ørliten sjanse for at en vakt kan oppfatte 
lyder fra cellen min og ta en kikk inn gjennom luken i døren. Jeg liker ikke å 
gamble, så jeg tar med meg barberbladene inn på toalettet og lukker døren bak 
meg. Sjansen for at noen vil høre eventuelle lyder fra kroppen min herfra, etter at 
jeg er bevisstløs, er lik null. 

Jeg tar noen armhevinger for å få opp blodtrykket. Så tar jeg av meg den ene 
sokken og bruker den som kompress over bicepsen for å få frem blodårene i den 
venstre underarmen. En tykk vene markerer seg tydelig under huden. Jeg holder 
ett av barberbladene mellom tommelen og langfingeren, i høyre hånd, og kutter 
gjennom huden. Det er en underlig opplevelse. Jeg har alltid tatt godt vare på 
kroppen min. Trent. Pleiet skader på best mulig måte. De siste årene har jeg også 
spist veldig sunt. Å skade kroppen med overlegg, er nesten uvirkelig. Huden er 
tykk og seig. Det tar sin tid å kutte gjennom den. Noen smerte føler jeg ikke. Om 
det er fordi jeg ubevisst blokkerer ut smerten, eller fordi det ikke er spesielt vondt 
å kutte gjennom huden, vet jeg ikke. 

Jeg lager et fem centimeter bredt kutt. Men jeg er usikker på om det som bulet 
opp mot huden er en blodåre eller en sene i en lys senehinne. Det som buler opp 
er nemlig nesten hvitt, og ikke blått, som jeg innbiller meg at en blodåre er. Jeg 
har ikke lyst å kutte sener. Jeg flytter barberbladet over i venstre hånd og går løs 
på huden over den store venen i ankelen i stedet. Grunnen til at jeg går etter 
vener, er at pulsårene mine ligger veldig dypt. Å kutte seg ned til dem med disse 
barberbladene vil være håpløst. Jeg regner med at store vener gjør den samme 
nytten, selv om blodtapet ikke skjer like fort. Huden er tynnere på foten, og det tar 
bare noen sekunder å lage et snitt. Jeg kutter besluttsomt videre ned i venen, som 
er blå, akkurat som den skal være. En sprut av mørkt, nesten sort blod, står ut av 
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foten. Jeg sitter fortsatt lent mot veggen på det vesle toalettet. Nå retter jeg ut 
foten og studerer mengden av blod som kommer ut. Trykket forsvinner i løpet av 
noen få sekunder. Det er jo logisk. Blodet møtte motstand på veien tilbake mot 
hjertet, og dermed oppstod det trykk. Når jeg kappet åren forsvant motstanden, og 
blodet lekker ut i samme fart som det strømmer gjennom venen. Jeg vurderer 
mengden blod som renner ut. Det sildrer bare, og nå, etter et drøyt minutt, renner 
det ut så lite blod, at blodtapet ikke kan skade meg.

Irritert setter jeg kompressen tilbake på den venstre armen og kutter gjennom 
det som enten er en sene eller en vene. Det viser seg å være en vene. Så snart jeg 
har kuttet gjennom den uventet sleipe og gjenstridige blodåren, står en ti 
centimeter lang blodsprut rett ut i luften. Mengden er omtrent som når jeg pisser. 
Jeg slapper av og lener meg fornøyd tilbake mot veggen mens jeg venter på at 
blodtapet blir merkbart. Jeg er helt avslappet, og faktisk i godt humør. Tankene 
streifer et par prosjekter jeg gjerne skulle ha avsluttet, og et par venner jeg gjerne 
skulle tatt skikkelig farvel med. Men alt i alt er jeg komfortabel med å dø nå. Jeg 
har levd lenge nok. Blodet i overarmen er også mørkt, men langt lysere enn det 
fra foten. Spruten har avtatt litt, men står fortsatt fem, seks centimeter opp i 
luften, før det faller ned og klasker i det hvite do-gulvet. Det irriterer meg at jeg 
ikke vil bli renvasket fra den motbydelige anklagen. Men de nærmeste vennene 
mine forstår at jeg er uskyldig. Hva resten av verden tror, får bli deres problem. 
Så jeg skyver tanken fra meg. Det betyr egentlig ingenting, – ikke nå lenger. Jeg 
tenker på Tommy. Vi har ikke kjent hverandre lenge nok til at jeg har investert så 
mye tid eller følelser i ham. Jeg fant noe, trodde jeg, som jeg hadde lett etter 
lenge. Men det stakk åpenbart ikke særlig dypt. Jeg er hverken hengiven eller sint 
når jeg tenker på ham. 

Jeg lar tankene flyte fritt, og gjenopplever de lykkelige stundene. De er 
heldigvis tallrike, og selv om kroppen er fanget, slapt tilbakelent i en ekkel celle i 
Åsane, omgitt av blod og små sorte fluer, er bevisstheten min helt andre steder. 
Jeg er 10 år gammel og på campingferie på Sørlandet. Løper med nye joggesko 
over svabergene og er superhelt. Jeg er 14 og sitter på en liten bro bak skolen, tett 
ved siden av min første kjærlighet, en smålubben gutt som ikke aner hvilke 
følelser som koker i meg. Han studerer armbåndsuret mitt intenst. Jeg får elektrisk 
støt hver gang fingrene hans berører armen min. Jeg er så ufattelig lykkelig, 
beruset av vidunderlige følelser jeg en uke tidligere aldri hadde forestilt meg. Jeg 
er 13 og slikker sol på plenen utenfor hytten familien min eier. Jeg fyller åtte år 
og ble akkurat vekket av begge foreldrene mine, og en stor pakke som viser seg å 
være en utrolig flott, gul plastlastebil. Jeg  sjangler sørpe full på en øde landevei, 
støttet av de sterke armene til gutten jeg har elsket i to år, og fortsatt skal elske i 
ytterlige tre, før han dør. Jeg tenker på deg, og alle de tingene vi opplevde 
sammen. Jeg tror ikke på noe liv etter døden. Men om der er noe sånt, har jeg 
flere jeg er glad i der, enn blant de levende. Nå gleder jeg meg kun til å dele 
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intetheten med dere, eller, om det skulle vise seg at jeg tar feil, livet derpå.

Jeg konstaterer at jeg ikke er på langt nær så avkreftet som jeg burde ha vært. Jeg 
vender tilbake til nået og ser at blodet bare risler ut av venen. Har det koagulert? 
Jeg tar barberbladet mellom fingrene og kutter lenger ned. Det blør litt mer, men 
langt fra nok til å ta livet av meg. Faen! Realiteten begynner å skylle inn over 
meg. Kroppen vil simpelthen ikke dø. Det er umulig å skjule hva som har skjedd, 
så det kommer til å bli et fantastisk spetakkel i morgen. Og det kan bli svært 
vanskelig å gjennomføre forsettet mitt etter dette forsøket. Men jeg skal nok finne 
på noe. Jeg banner, reiser meg, og subber ut av badet og bort til sengen mens 
blodet strømmer fra foten og spruter fra armen nå som bevegelsen har økt 
blodtrykket. Jeg river brevene i småbiter og spyler dem ned i do. Jeg stikker 
barberbladene inn i en epleskrott og spyler den også ned i do. Så legger jeg meg i 
sengen, trekker dynen godt over meg, og håper at jeg aldri mer vil våkne. Akkurat 
det er en velkjent godnattbønn.

Jeg bråvåkner av at celledøren i stål blir åpnet. Jeg er helt klar over situasjonen, 
og konstaterer at cellen ser ut som et slaktehus. Der er store, størknende 
bloddammer ut over hele gulvet. Puten og dynen ser ikke ut. Det gjør forsåvidt 
ikke jeg heller. Hendene og føttene er blodige. Fangevokterne som kommer med 
frokosten, er to ungdommer. Det var en jente som åpnet døren og ropte på meg. 
Hun har antakelig ikke sett inn i cellen av bluferdighet (eller tidligere dårlige 
erfaringer med «sedelighets»-fanger). Uansett oppfører de seg, til min 
forbauselse, akkurat som vanlig. Jeg tar på meg en treningsbukse, treningsjakke 
og sandaler, tørker blodet fra hendene på en ren flik laken, og går ut på gangen 
etter brødskiver. Det blør fra foten. Sandalen lager surklelyder når jeg går. Jeg har 
antakelig ikke blod i ansiktet, for ingen skriker når jeg kommer ut på gangen. De 
reagerer faktisk ikke i det hele tatt. Jeg tar noen brødskiver og en kartong juice og 
går surklende inn igjen på cellen. Spiser frokost mens såret på ankelen blør. Nok 
blod til å grise til og svekke meg litt, men langtfra nok til å skade meg. Ingen av 
sårene verker. Men de ser ikke spesielt tiltalende ut. Jeg har bare sovet noen få 
timer. Så snart jeg har spist legger jeg meg igjen, og sovner med det samme. 

Jeg bråvåkner på ny av at celledøren går opp. Jeg må ha sovet et par timer. Det er 
den samme jenten som kom med frokosten. Nå står hun en meter fra den åpne 
døren, inne i cellen og skriker stammende: 
– Ja-ja-ja men-men-men hva-hva-hva er det som har skjedd-skjedd-skjedd her-
her-her?

Hva svarer man til sånt? Jeg kommer ikke på noe godt svar, så jeg mumler et 
eller annet beroligende. Jeg vil helst sove. Hun forsikrer seg om at jeg lever, og 
forsvinner ut igjen. Så kommer det et par til, og snart er cellen full av 
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fangevoktere med klirrende nøkler og sprakende radioer. Jeg ligger fortsatt  under 
dynen, kun i bokseren, og har ikke det minste lyst å ha dem der. En 
avdelingsleder med tre stjerner på skulderen og barbert isse, kommer inn i cellen, 
river av meg dynen og begynte å brøle. Han vil vite hvordan jeg har gjort dette. 
Og hvor jeg har gjemt våpenet. Jeg er målløs av bare forundring. Da jeg ikke gir 
noe tegn til å oppklare disse mysteriene, kommer han veldig nær mens han brøler 
enda høyere. En oppførsel som sikkert skremmer kvinnene hans, og kanskje til og 
med barna hans, men som ikke gjør noe videre inntrykk på meg, – bortsett fra at 
jeg selvfølgelig begynner å bli irritert. Jeg prøver å sette meg opp, men han dytter 
ned igjen med et kraftig puff i brystet. Han brøler at de ikke kommer til å gi seg 
før de hadde funnet våpenet. En eller annen foreslår at det kan dreie seg om et 
barberblad. Noen leter gjennom de få tingene på cellen. Det blir litt show når de 
finner enda mer blod på badet. Jeg bekrefter at det er snakk om barberblad. 

– Hvor er det? brøler bøllen. 
Jeg orker ikke å bli skikkelig sint, så jeg forklarer at jeg har stukket det i et eple 

og spylt det ned i do. Han vil vite hvordan jeg har fått fatt i et barberblad. Jeg 
svarer at det er min lille hemmelighet. Hadde jeg fortalt sannheten, ville idioten 
garantert tatt barbersakene mine. Og selv om de har vist seg sørgelig verdiløse 
som selvmordsverktøy, så  har jeg fortsatt behov for å barbere meg de dagene jeg 
har igjen. 

Brøleapen og mesteparten av hoffet hans forlater cellen. Jeg blir med et par andre 
til legekontoret. Det er ingen lege der, men en mannlig sykepleier. Han er 
hyggelig nok og hjelpsom, men han er ingen lege. Han renser og plastrer igjen 
sårene og ringer legevakten. Mens jeg ventet på transport, blir jeg plassert på en 
ren celle. Dynen og puten får jeg imidlertid inn. Begge deler rustrøde av blod. Jeg 
gir blaffen og legger meg. Jeg har ikke sovet helt ut enda, og glir rolig tilbake mot 
drømmeland. Et land jeg setter langt større pris på enn dette.

Jeg får ikke lange søvnen før jeg blir vekket på ny. Jeg blir sluset ut i en 
ventende politibil med  to politifolk; en høy kraftig fyr, og en kjerring. Jeg er litt 
såret – tror politiet virkelig at disse to kan stoppe meg om jeg vil rømme? 
Riktignok er jeg svekket av blodtapet, men jeg er langt fra bevisstløs! Nå har jeg 
ikke noen planer om å rømme. Planen er å roe ting ned så raskt som mulig, og så 
dø. 

Man sitter ikke i kø på legevakten i timevis når man kommer i politibil. På den 
annen side er det ikke særlig gøy å gå omkring der inne med håndjern, som en 
annen kriminell. Men jeg har lært å gi faen. 

Legen er sliten, men flink. Bortsett fra en del dumme spørsmål. Som om jeg 
pleier å skade meg. Det hadde holdt å se på huden min, som bortsett fra en 
skuddskade, er ganske fri for arr. Jeg svarer at jeg ikke prøvde å skade meg. Han 
vil vite om jeg har prøvd å ta livet av meg før. Alt mens de to politifolkene sitter 
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som et oppmerksomt publikum noen få meter unna. Jeg gir faen i det også, og 
forteller at jeg har prøvd én gang tidligere, da jeg var tretten. Uten å gi noen bedre 
forklaring enn at det hadde virket som en god idé. Det synes jeg forøvrig fortsatt. 
Den eneste virkelige tragedien i livet mitt er at jeg mislyktes den gangen. 

Legen renser sårene og syr meg sammen. Det virker som han anser denne 
selvpåførte skaden som et meningsløst misbruk av hans tid. Mannen virker som 
sagt sliten. Antakelig har han jobbet hele natten. Men han gjør en grundig jobb. 
Når han er ferdig, sier han at jeg skal snakke med en annen lege. Jeg blir ført inn 
på et annet kontor, og nå må politifolkene vente på gangen. Denne legen er 
tyrkisk. Han forklarer på halvgodt norsk at de ikke har noen psykiater på vakt 
akkurat nå. Han spør om jeg prøvde å ta livet mitt, eller om det bare var et slags 
rop om hjelp. 

– Jeg prøvde å ta livet mitt, svarer jeg smilende. 
– Hvorfor prøvde du på det?
– Det virket som en god idé, svarer jeg og smilte enda bredere.  Dessverre viste 

det seg at kunnskapene mine i anatomi er mangelfulle. Kanskje du kunne anbefale 
en god lærebok i anatomi?

Han ler. 
– Det er kanskje like godt at du ikke kan for mye om anatomi. Har du fortsatt 

lyst å ta livet ditt?
– Nei, lyver jeg og ler høyt. 
Det var et idiotisk spørsmål, som jeg bare kunne svart bekreftende på dersom 

jeg ikke hadde noen slike planer, men gjerne ville bli dullet med av psykiatere. 
Han skjønner ikke hva som er så morsomt.

– Du er merkelig, sier han. De fleste som prøver å ta livet sitt er deprimerte og 
nedkjørte. Du er jo i godt humør, og virker ikke deprimert i det hele tatt. 

Jeg er takknemlig for at de har sluppet meg inn til en lege som ikke har så mye 
erfaring med virkelige selvmordsforsøk. En dyktig psykolog eller psykiater, i den 
grad noe sånt finnes, ville vært langt vanskelige å bløffe. Min modus er ikke 
særlig spesiell. Ikke for en som virkelig ønsker å dø. Men den avviker selvfølgelig 
veldig fra deprimerte kjerringer som later som de vil ta livet av seg, i bytte for litt 
trøst. 

– Hva vil du gjøre nå?, spør han. Vil du helst på Sandviken sykehus7, eller vil 
du tilbake til fengselet. 

– Jeg vil helst bli med de to som venter utenfor tilbake til fengselet. 
Jeg har absolutt ikke behov for noe sinnsykehus. Det ville kanskje vært mer 

behagelig å være på Sandviken enn i Bergen Fengsel, men jeg har ikke noen tillit 
til psykiatrien. Dessuten er jeg ikke syk. Problemet mitt, den falske 
voldtektsanklagen, kan ikke behandles vekk. Løsningen på det problemet er å dø. 

7 Sandviken Sykehus er sinnsykehuset i Bergen.
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Lykkepiller, eller hva de nå ville stappet i meg på Sandviken, kan ikke gjøre noe 
med det underliggende problemet. Og siden løsningen er å dø, er den langt 
enklere å gjennomføre i et fengsel fullt av mer eller mindre åndssvake vakter, enn 
på et psykiatrisk sykehus med psykologer og psykiatere som i det minste har klart 
å ta en høyere utdannelse. De har dessuten mer erfaring med å stikke kjepper i 
hjulene på folk som vil dø.

Den tyrkiske legen nikker og skriver et eller annet på dataskjermen. 
– Da holder du deg i livet? spør han og ser granskende på meg. 
– Jada, lyver jeg, og nikker smilende.
Han er fornøyd. Vi rister labber, og så blir jeg kjørt tilbake til fengselet av de to 

politifolkene. 

Arbeidsnekt
Tilbake i fengselet må jeg først gjennom metalldetektoren. Deretter må jeg 
strippe. Strippingen har neppe noen annen hensikt enn å fornedre fangene – for 
alle kjenner jo til dette ritualet. De som har noe å smugle inn, pleier å spise det i 
god tid før de ankommer fengselet.

Jeg blir ført inn på den samme, rene cellen, som jeg forlot for et par timer 
siden. Før de rekker å låse meg inn, spør jeg om å få låne en bok fra biblioteket. 
Fangevokteren har ikke så god tid, men det er greit om jeg kan finne en bok raskt. 
Jeg lover det, og bruker bare et par minutter på å plukke ut bok jeg aldri har hørt 
om før; «Det gode mennesket i oppgang B» av Kolbjørn Brekstad. Det viser seg å 
være en artig liten bok; om en snill og hjelpsom mann, som selvfølgelig av den 
grunn blir mistenkt for både det ene og det andre, av mennesker som hverken er 
snille eller hjelpsomme. Boken illustrerer på en glimrende måte hvordan 
mennesker med et forgiftet hjerte ser ondskap alle steder; særlig der det ikke 
finnes noen ondskap, og gyver løs på det gode, i den tro at de befrir verden for 
noe fælt. Og dermed gjør de verden enda litt verre enn den var. Jeg har sett det 
samme, så mange ganger, uten helt å kunne sette ord på det. 

Fangevokteren som tok imot meg da jeg kom til fengselet – han morsomme – 
kommer inn på cellen min. Nå ligger ansiktet hans i alvorlige, forståelsesfulle 
folder. Han sier at dersom jeg har problemer, så må jeg snakke med dem om det. 
Det er derfor de er her.

– Vel, det er jo på en måte dere som er problemet, svarer jeg. 
Han går.

En times tid senere kommer en annen fangevokter inn på cellen. Han forklarer at 
jeg skal vaske den blodige cellen min. 

– Det må være en misforståelse. Jeg jobber ikke i fengsel.
– Ja, men du får betalt for det, sier han, åpenbart uten å ha forstått hva jeg sa.
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– Jeg jobber ikke i fengsel, gjentar jeg.
– Nekter du å vaske cellen?
– Ja. 
Han ser forvirret på meg. Jeg kan selvfølgelig påberope meg å være syk av 

blodtapet, eller psyk, og slippe unna på den måten, men denne konflikten vil 
uansett komme før eller senere. Så det er like greit å ta den her og nå. 

Systemet med «jobbing» i fengselet er noe jeg aldri helt har forstått meg på. 
Fanger som ønsker å jobbe, for å få tiden til å gå, eller for å tjene litt ekstra penger 
til tobakk, kan aller nådigst settes til noe om de skikker seg fint. Men de som av 
en eller annen grunn ikke vil jobbe, de skal på liv og død tvinges til det. Jobb 
brukes altså både som belønning og straff, alt etter som. Personlig har jeg aldri 
jobbet når jeg har vært i fengsel. Av prinsipielle grunner. Når jeg straffes for noe 
jeg ikke har gjort, eller fengsles mistenkt for noe jeg ikke har gjort, så opplever 
jeg dette som et grovt maktovergrep. Det kunne ikke falle meg inn å løfte en 
finger for å hjelpe overgriperne med å gjennomføre overgrepet sitt. Det har vist 
seg at prinsipielle betraktninger av denne typen, rett og slett er ubegripelige for de 
som arbeider i fengsel. Jeg prøvde faktisk å formidle dette til en rekke 
fangevoktere i 2004, men jeg kunne like gjerne ha snakket om kvantefysikk til en 
barnehageklasse. Det førte til både komiske og latterlige situasjoner. Nå gidder 
jeg ikke å forklare. Jeg fremlegger bare det at jeg ikke jobber i et fengsel, som et 
hvilket som helst faktum. 

Fangevokteren tilkaller en annen fangevokter med flere striper på skulderen. 
Det samme gjentar seg. Nå står det to fangevoktere og stirrer åndssvakt på meg. 
De tilkaller sjefen  for avdelingen, brøleapen jeg hilste på i formiddag. Han prøver 
først å være vennlig, men bestemt. Jeg må vaske opp sølet mitt. 

– Jeg arbeider ikke i fengsel.
– Da får du ingen dagpenger hele uken.
– Neivel, svarer jeg, og trekker likegyldig på skuldrene. 
Jeg har over seks tusen kroner her, jeg. De femti kronene i dagpenger, eller hva 

det nå er, betyr i grunnen ikke så mye. 
Han hisser seg opp og viser enda en gang et truende kroppsspråk. Jeg vet at han 

ikke kommer til å slå, nå som to andre fangevoktere ser på. Men om han hadde 
gjort det, så er jeg langt fra forsvarsløs. Dermed blir jeg stående avslappet, taus, 
med et overbærende lite flir. Du ville kanskje betraktet det som en ørliten arrogant 
positur. 

Han blir rasende. Han tilkaller enda en flintskalle, som visstnok også er sjef på 
avdelingen. Nå er de fire mot en. Og den ene er fortsatt svekket etter blodtapet. 
Jeg skjønner selvfølgelig at de bruker antallet for å psyke meg ned. Det er verdens 
eldste hersketeknikk. Jeg har så langt ikke vist noen som helst respekt for 
autoriteten deres. De prøver å tvinge meg til underkastelse, slik de andre fangene 
underkaster seg. Dette med å vaske cellen er uvesentlig – det viktige er å knekke 
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meg. Dersom jeg først underkaster meg, kommer jeg sannsynligvis til å fortsette 
med det. Det er vanskelig å komme seg på beina igjen når man først har falt. 
Derfor er de nå fire stykker. To vanlige vakter og to sjefer. De vil demonstrere at 
de ikke gir seg når det oppstår en konflikt. At de trapper opp til jeg gir etter. Så 
jeg rikker meg ikke en millimeter. Jeg avslører heller ikke med en mine at jeg 
gjennomskuer dem.

– Jeg arbeider ikke i fengsel.
– Mener du at noen andre skal vaske opp etter deg? spør den sist ankomne 

flintskallen.
– Tja, det må de jo gjerne om de har lyst.
– Er ikke det fryktelig egoistisk?
– Vel, de får jo penger for det, ikke sant?
– Tenk om vi ikke får en annen innsatt til å gjøre det da? Mener du at vi skal 

vaske opp etter deg?»
– Vel, dere har jo valgt å være her. Det har ikke jeg, sier jeg smilende.
– Nå er du direkte uforskammet! brøler han. Vi prøver å vise dere [jævler] 

respekt. Behandle dere på en skikkelig måte. Og da forventer vi at dere oppfører 
dere skikkelig mot oss til gjengjeld!

Jeg holder kjeft. Det er akkurat nå den mest effektive måten å håne ham på. 
Han er skikkelig forbanna. Han konstaterer at det er en sikkerhetsrisiko å la meg 
beholde asjett, glass og bestikk på cellen. Jeg kunne jo komme til å skade meg 
igjen. Han lar det skinne gjennom at det er en sikkerhetsrisiko som vil bli 
revurdert, dersom jeg vasker cellen. Maktmisbruk og vikarierende motiver. Et 
annet dekkende ord er korrupsjon. Jeg har vært der før. Jeg trekker på skuldrene 
og skyver opp underleppen, fortsatt med et glis rundt munnen.

De ser rådville på hverandre. Det går langsomt opp for dem at jeg ikke kommer 
til å bøye meg i dag. Ut fra måten de reagerer på – den nesten vantro forvirringen 
– er ikke dette noe de opplever ofte. De mumler litt, så marsjerer de ut og 
overlater meg til boken min. Det passer meg igrunnen fortreffelig. 

Neste dag prøver de flere ganger å få meg til å vaske den blodige cellen. Jeg 
avviser hver gang tilbudet. Til slutt blir jeg flyttet tilbake til den blodige cellen. 
De tror kanskje at jeg er redd for blod. Stanken fra alt blodet er selvfølgelig ikke 
behagelig, men etter en halvtime har jeg vent meg til den. Jeg legger meg i den 
blodige sengen, i det blodige sengetøyet, og lurer på når det ville sige inn hos 
fangevokterne at jeg faktisk ikke kommer til å gi meg. De har prøvd med overtall 
og truende kroppspråk. Nå tester de utholdenheten min. Det vil si, de tror at de 
tester utholdenheten min. Som du sikkert husker, har jeg ikke noe problem med 
blod. Ikke i det hele tatt. Og når det gjelder å være sta, så er det ikke noe i hele 
verden jeg er flinkere til enn akkurat det. Jeg kan fint klare meg uten både mat og 
drikke, dersom noen bruker mat eller drikke for å presse meg. Å være på en celle 
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full av mitt eget blod, er ikke engang ubehagelig, nå som jeg har vent meg til 
lukten. Dynen er riktignok litt stiv, for alt blodet har selvfølgelig stivnet. På 
gulvet har det begynt å bli pulverisert etter at både jeg og fangevokterne har 
trakket rundt i det. Jeg tar frem boken og leser. 

I løpet av dagen kommer de med mat. De er innom et par ganger for å overtale 
meg til å vaske. Hver gang de er her,  fester blodstøvet seg under skoene deres, 
slik at de trakker det med seg ut på gangen, og antakelig inn på andre celler. Jeg 
lurer på hvordan helsetilsynet ville reagert, om de hadde kommet på besøk 
akkurat i dag. Tanken morer meg. Jeg har ikke noen smittsomme sykdommer, 
men det vet ikke fangevokterne. For alt de vet, kan de akkurat nå smitte hele 
avdelingen med noe riktig guffent noe. Jeg konstaterer at ledelsen på avdelingen 
er klin sprø. Det må de ha innsett selv også. For ut på ettermiddagen blir jeg 
flyttet til en ventecelle, mens noen andre vasker cellen min. Da jeg kommer 
tilbake, kan jeg bare konstatere at den som har vasket, hvem det nå er, har gjort en 
utmerket jobb. Det eneste blodet jeg finner, er et par flekker på utsiden av 
sengerammen. Jeg vil ikke behøve å bekymre meg for cellevask resten av dette 
oppholdet.

Fangevokterne kan ikke ha lett så veldig grundig etter ting jeg kan skade meg 
med. Ved siden av kjøleskapet, er cellene også utstyrt med en vannkoker. Og for 
at den skal ha en hensikt, et glass med frysetørret kaffe. Et ekte glass, som kan 
knuses og brukes til å skade meg. Jeg ler høyt et øyeblikk, da jeg slår kaffeglasset 
mot betongveggen og hører at det faktisk er glass – og ikke hardplast. Jeg kan 
selvfølgelig også knuse bilderøret i TVen. Innpakket i dynen, vil det neppe lage så 
mye støy at noen reagerer. Eller jeg kan bryte opp plasten som beskytter lyspæren 
i kjøleskapet, og knuse den. Jeg har altså rikelig tilgang på glass som kan bli til 
skarpe glassbiter, om jeg skulle ønske meg mer blodsøl. Men jeg finner en enklere 
og rensligere måte å dø på. De har utstyrt cellene med store, gule plastsekker til 
skittentøy. Sånne sekker kan man også bruke til å kullosforgifte seg. Det er ikke 
den verste måten å dø. Det er for eksempel langt mer behagelig enn å henge seg. 
Den mest behagelige måten å dø på, er dog å ta en overdose med morfin. Dersom 
legen hadde stukket innom, og tilbudt meg en sånn sprøyte, i bytte mot en 
tilståelse for voldtekten jeg ikke har begått, hadde jeg antakelig slått til. Jeg tenker 
i hvert fall at jeg hadde det. Jeg har bare ett ønske nå – å dø.

Et par dager senere trekker jeg sekken over hodet. Jeg tetter igjen rundt halsen 
med beltet mitt. Sekken er ganske stor, så det bør bli en gradvis overgang fra 
vanlig luft til kullos, etterhvert som jeg puster. Etter en stund kjenner jeg at jeg 
puster raskere, og at pulsen øker voldsomt. Jeg blir svimmel og døsig, men har 
ikke noen kvelningsfornemmelse. Det fungerer akkurat sånn som jeg trodde.

Så blir jeg truffet av en voldsom bølge av dødsangst, og også en nysgjerrighet 
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for hva som egentlig har skjedd. Jeg løsner beltet og trekker posen vekk fra hodet. 
Puster i frisk luft. Metoden virker. Men jeg må forberede meg bedre mentalt. 
Nysgjerrigheten har imidlertid kommet for å bli. Jeg vil vite hva som har skjedd.

Jeg snakker med en kvinnelig «aktivitetsbetjent» eller noe sånt. Hun har ansvaret 
for å kjøpe ting vi fanger trenger, dersom vi har penger til det selv. Jeg forklarer 
henne at jeg er langsynt, og at det sliter veldig på øynene å lese uten lesebriller. 
Alt jeg trenger er sånne ferdige lesebriller som de selger i alle brillebutikker. Jeg 
ber også om en leselampe til skrivebordet. Det er rett og slett alt for mørkt for 
meg i cellen. Jeg er for gammel til å lese i lyset fra den svake taklampen. Jeg ber 
henne også skaffe en hårkutter. Jeg har en hudsykdom som forvandler 
hodebunnen til et åpent sår dersom jeg ikke kutter vekk håret regelmessig. Jeg ber 
altså bare om ting som jeg trenger av helsemessige grunner, og som ikke koster 
mer enn noen hundrelapper. 

Fangevokterne glemmer ikke at jeg nektet å vaske cellen. De overlater meg 
fullstendig til meg selv. De kommer kun til cellen min på matrundene. Og så 
ringer de på telefonen en gang for dagen for å høre om jeg vil lufte. Det vil jeg 
ikke. Ikke en eneste gang. Jeg vil heller ikke trene. Så jeg oppholder meg på 
cellen 24 timer i døgnet, bortsett fra når jeg er innom bibliotek-rommet et par 
ganger i uken. Jeg leser ca 300 boksider for dagen. 

Det er riktignok én fangevokter som av og til kommer innom cellen. Det er hun 
jenten som oppdaget alt blodet. Hun forteller en dag at hun studerer juss, og bare 
har en sommerjobb i fengselet. Hun snakker til meg som om jeg er et lite barn. 
Antakelig tror hun enten at jeg er veldig deprimert, eller at jeg er lettere åndssvak, 
siden jeg har voldtatt denne stakkars femtenåringen. 

– Å så flink du er å lese bøker, sier hun en dag.
– Så kjekt at du kan være her og lese alle disse bøkene! sier hun en annen dag.
Jeg gir henne til slutt adressen til hjemmesiden min. Etter det ser jeg ikke mer 

til henne, bortsett fra en og annen gang når hun har matrunde. 

Fra ingenting til verdens beste
Jeg legger fra meg «Maurerens siste sukk» av Salman Rushdie. Jeg har ligget på 
magen og lest i flere timer, med dynen sammenbrettet under brystet. Det verker 
svakt et udefinerbart sted i ryggen. Øynene verker også. Så jeg tar en pause fra 
boken og setter meg opp. Lar tankene fly. Tenker tilbake på hva som har skjedd 
de siste tolv årene. 

Da jeg skulle løslates på prøve i november 1995, etter å ha sonet i femten – 
seksten måneder for ting jeg ikke har gjort, hadde jeg ikke snakket til 

40



fangevokterne i Bergen fengsel på tre måneder. Jeg hadde ignorert dem 
fullstendig. Behandlet dem som om sansene mine ikke så eller hørte noe i den 
dimensjonen der de eksisterte. De måtte vaske cellen min. De måtte bære ut 
bosset. De måtte hente skitne fat etter middagen på skrivebordet mitt. De var fra 
seg av frustrasjon. For folk som arbeider i fengsel, trives ikke med å rydde opp 
etter fangene sine. Tvert imot. Det finnes et ord for mennesker som liker å straffe 
andre: Sadister. Og det er beskrivende for veldig mange av de som jobber i 
Bergen fengsel. De nærer seg på fanger som underkaster seg de mest meningsløse 
ritualer. De storkoser seg når nedkjørte narkovrak gråter i fortvilelse over å måtte 
sitte på avdeling A i lange perioder, isolert og alene, –  gjerne på grunn av en 
bagatell vedkommende sa i frustrasjon, eller gjorde, halvgal av abstinenser. De er 
virkelig noen ordentlige svin! Meg kom de aldri noen vei med. Jeg nektet 
konsekvent å arbeide. Jeg spilte sexy for psykologen, som har pedofile og 
barnesex på hjernen, og klarte å ordne meg over på avdeling C, den åpneste 
avdelingen på innsiden av murene. Der «studerte» jeg på universitetsnivå, i stedet 
for å arbeide. Og jeg fikk trumfet gjennom at jeg skulle ha PCen min på cellen, 
sånn at jeg kunne «studere». Det jeg i virkeligheten brukte PCen, til, var å skrive 
«Skjønnheten, loven og sannheten». Tre måneder før jeg ble løslatt skrev jeg et 
brev til Martin, gutten jeg elsket, som nå var blitt seksten. Brevet var egentlig ikke 
til ham, men til politiet og avisene i Bergen. Men hadde jeg sendt dette budskapet 
direkte til dem, ville det vært straffbart. Ved å bake det inn i noe som 
tilsynelatende så ut som et kjærlighetsbrev til Martin, brøt jeg ingen lover. Jeg 
visste at moren hans ville stjele brevet. Jeg visste at hun kom til å fly til politiet, 
men at de ikke kunne gjøre noe. Jeg visste at hun deretter ville fly til pressen. Og 
at de ville slå det opp på førstesidene. Disse førstesideoppslagene ville gjøre livet 
ulevelig på avdeling C. Dermed skrev jeg et brev til fengselet også, der jeg klaget 
på en reduksjon i matrasjonen. Klager mottas ikke med glede i Bergen fengsel. 
Jeg ble øyeblikkelig flyttet til avdeling A (akkurat som jeg skulle ha rømt. solgt 
narkotika, slått ned en fangevokter eller gjort noe annet forferdelig). Akkurat som 
jeg hadde forutsett. Her spilte jeg fryktelig sjokkert over denne uhørte reaksjonen 
på en uskyldig klage, og nektet deretter å kommunisere med fangevokterne. De 
gikk ganske langt for å knekke meg. Jeg ble nektet mat i flere dager. Jeg ble 
nektet toalettpapir og såpe. Men jeg reagerte overhodet ikke på presset deres, og 
etter noen uker resignerte de. De oppførte seg som om de jobbet på et hotell. Men 
de var altså ikke lykkelig over å bli tvunget inn i denne rollen. Det var denne tre 
måneders-aksjonen fra min side som sikret meg den ærerike tittelen: «Bergen 
fengsels vanskeligste fange noensinne». 

Etter å ha «sonet» 2/3 tid, ville de bli kvitt meg. Jeg skulle bare signere på en 
erklæring om at jeg ville a) avstå fra alkohol, b) ta fast arbeid og c) skaffe meg 
fast bopel. Jeg blånektet. Jeg kunne gjerne avstå fra alkohol, men det var ikke 
snakk om å bo, så lenge jeg var uskyldig dømt. Ei heller å ta noe arbeid. 
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Bakgrunnen for at jeg ikke ville arbeide, var at jeg var idømt 50.000 kroner i 
«erstatning» for det jeg ikke hadde gjort. Å betale denne belønningen for de 
falske anklagene, er noe jeg aldri kommer til å gjøre. Ikke under noen 
omstendigheter. Så noe arbeid var det ikke snakk om. Når det gjaldt fast bopel, så 
ville jeg ikke reetablere meg. Jeg hadde fått grunnen slått vekk under meg på 
grunn av løgn. Jeg gadd ikke å bygge et nytt liv. Jeg hadde ikke noen tillit til 
Norge. Jeg visste at en eneste ondskapsfull løgn, kunne ta fra meg alt jeg hadde 
brukt et liv på å skape. Og jeg visste at dette ikke bare var en teoretisk trussel. Det 
ble en del frem og tilbake, da jeg nektet å godta vilkårene for prøveløslatelse. De 
truet med at jeg måtte bli der i åtte måneder til. Jeg gav fullstendig faen. Til slutt 
bøyde de av og lot meg gå. Det eneste jeg forpliktet meg til, var å snakke med 
Kriminalomsorg i frihet (KIF) og å avstå fra å drikke alkohol de neste 8 
månedene.

Jeg snakket med KIF én gang. Etter det var jeg bare innom en gang i uken, de 
neste åtte månedene, og sa hei. Jeg forklarte at jeg bare hadde forpliktet meg til å 
snakke med dem, og at jeg regnet den avtalen som oppfylt etter det første møtet. 
Jeg var uskyldig dømt, og så på oppmøtene hos KIF som overgrep. 

Da jeg slapp ut i november 1995, hadde jeg ca tre tusen kroner i kontanter. 
Bortsett fra PCen, og en sort bosspose med klær, var disse pengene stort sett alt 
jeg eide i verden. Å gå på sosialkontoret var ikke aktuelt. Å jobbe svart var heller 
ikke aktuelt. Jeg flyttet midlertidig inn hos min far, som akkurat da var på ferie i 
Spania. Jeg brukte mesteparten av pengene til å kjøpe en tråsykkel. Dermed var 
jeg i alle fall mobil. Da min far kom tilbake et par uker senere, ble vi enige om at 
jeg kunne bli der så lenge jeg ville, og at han ville gi meg noen hundre kroner i 
uken til livsopphold. 

Jeg bestilte ISDN og et internettabonnement. Internett hadde eksplodert mens 
jeg var i fengsel. Jeg gjenopptok kontakten med noen av vennene mine, for det 
meste gutter som nå var i sekstenårsalderen. Om formiddagene var jeg med gutter 
som skulket skolen, eller jeg satt på nettet og kranglet med folk, eller lastet ned 
filer. Om kveldene var jeg med guttene som hadde skulket skolen, og gutter som 
hadde vært på skolen. Jeg satt også en del på en kafé på Oasen kjøpesenter, og 
traff gutter. 

Vennskapene stakk ikke særlig dypt den gangen. Justismordet hadde knust meg 
fullstendig. Jeg klarte ikke å stole på noen, og jeg klarte heller ikke å bli glad i 
noen. Uansett hva jeg gjorde, følte jeg en veldig sterk psykisk smerte. Jeg hadde 
mareritt om natten, og jeg kunne fryse til og bli helt paralysert av smerte om 
dagen. Jeg kunne plutselig skjelve over hele kroppen, sånn at jeg måtte sette meg 
ned og vente til anfallet gikk over. Jeg savnet også to personer voldsomt; Martin 
og Paul8.

8 Se Skjønnheten loven og sannheten.
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En dag tok jeg mot til meg og oppsøkte Martin. Han bad meg dra til helvete. Jeg 
visste at han kom til å reagere akkurat sånn. Likevel var dette verdens endelige 
undergang for min del. Jeg gikk hjem til det gamle gutterommet mitt, alene, og 
gråt meg tom for tårer. Uten Ham hadde ikke livet noen verdi over hodet. Jeg 
kunne ikke leve uten Ham. Han var det eneste i hele verden som betydde noe for 
meg. Jeg hadde møtt det endelige nederlaget. Jeg var stemplet som 
barnevoldtektsmann, det usleste stempel noe menneske kan få. Jeg hadde klart å 
bære den smerten frem til nå, fordi jeg hele tiden hadde hatt et ørlite håp om å en 
dag kunne slå meg til ro i armkroken Hans. Nå var det håpet blåst ut. Jeg var 
ingenting. Livet mitt var borte. Da jeg hadde grått meg tom, satte jeg meg opp i 
sengen og sverget på å aldri mer gråte. Ikke for noe eller noen. Aldri mer! Etter 
nederlaget med Martin gav jeg opp tanken på å oppsøke Paul, en av de aller beste 
vennene mine fra tiden før justismordet. Det var en tabbe, for han håpet at jeg 
ville kontakte ham.

De første to årene var et sammenhengende helvete. De eneste følelsene jeg 
erindrer fra denne tiden er smerte, savn og hat. Intens smerte og bunnløst savn. 
Savnet var som et vakuum, der jeg følte at jeg ble vrengt ut av kroppen. Det kom i 
bølger. Når savnet etter Martin eller Paul, eller begge to, tok over hele 
bevisstheten min, opplevde jeg et sug og en avmakt så sterk at det føltes som om 
det ikke fantes noe annet i hele universet, enn denne intense lengselen. Det var 
ikke en lengsel etter noe fysisk – ikke begjær eller ensomhet. Det var en lengsel 
etter å bety noe for disse to menneskene. 

Den psykiske smerten, som antakelig var en reaksjon på urettferdigheten jeg 
hadde opplevd, justismordet, var hinsides noe jeg kan beskrive. Den var der hele 
tiden, ulmet, brente, glødet, og slo plutselig til som et rasende villdyr. Da 
eksploderte verden, og jeg følte bare ren, destillert smerte. Etterpå var jeg et 
skjelvende vrak, men fortsatt med smerten dunkende i hvert fiber i kroppen. 

Det tredje året ble smerten og savnet svakere. Anfallene kom sjeldnere, og jeg 
vente meg til den kroniske, psykiske smerten. Ti år etter justismordet, i 2004, var 
savnet etter Martin og Paul nesten borte. Jeg hadde fortsatt et bilde av Martin i 
lommeboken, men jeg hadde forsonet meg med at vi ikke skulle leve sammen. 

Den tredje følelsen som red meg gjennom disse årene var hat. Og da snakker jeg 
ikke om et sånt koselig, søtt «jeg er litt sint på deg, æsse» type hat som du gjerne 
forbinder med uttrykket. Jeg snakker om et hvitglødende, intenst og fokusert hat, 
først og fremst mot politiet. Dersom jeg så politifolk, eller politibiler, fikk jeg 
blodsmak i munnen og  spasmer i avtrekkerfingeren. En dag da jeg var på 
butikken, kom to politifolk inn for å handle lunch. Da jeg kom til meg selv noen 
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sekunder senere, stod jeg og stirret på brødknivene som hang i en butikkhylle. 
Knokene på begge hender var kritthvite, og knyttnevene strammet så hardt at det 
gjorde vondt. Jeg hatet politiet så intenst at jeg så jødeutryddelsen under andre 
verdenskrig som en fin og vakker episode, dersom bare én eneste korrupt 
purkefaen var havnet i gasskamrene. Jeg hatet dem så intenst, at jeg uten videre 
forstod logikken hos palestinske selvmordsbombere. Og senere logikken til Al 
Quida, når de definerer hele den amerikanske befolkningen som gyldige mål, 
fordi denne befolkningen har valgt det sittende regimet, og dessuten bidrar til 
regimets opprettholdelse9.

Jeg var fast bestemt på å ta hevn. De hadde stilt meg utenfor loven. Jeg var i 
praksis rettsløs. Det gav meg full rett til å bruke vold mot svinene. Mente jeg. Og 
det mener jeg fortsatt. Loven som gir politiet monopol på å bruke vold, forutsetter 
at politiet er lovlydig. Når de bruker denne makten til å begå overgrep, så er den 
det gjelder ikke bare i sin fulle rett til å slå tilbake. Han har en fordømt plikt til å 
slå tilbake. Hvis han ikke gjør det, vil svinene bare fortsette og fortsette. Hvis 
politifolkene som forfalsket og ødela bevis, og løy i rettsaken mot meg i 1994, 
lyver i rettssakene til nye uskyldig tiltalte, så er det mitt ansvar, fordi jeg ikke har 
maktet å stoppet dem. Jeg hadde bestemt meg for å skyte begge to, i tillegg til en 
psykopat av en  statsadvokat, som må bære hovedansvaret for justismordet. 

Å gjennomføre noe sånt, var selvfølgelig et veldig ambisiøst prosjekt. Det 
krevde grundige forberedelser og planlegging. Selv mens jeg fortsatt var i Bergen 
Fengsel, hadde jeg begynt forberedelsene ved å trene meg opp. Så snart jeg slapp 
ut, begynte jeg systematisk å sanke sammen det jeg ville trenge av utstyr. Jeg 
startet opprinnelig med Spillet som en del av disse forberedelsene. Jeg skaffet 
etterhvert nye skytevåpen, og jeg trente aktivt for å bli en bedre skytter, både med 
rifle og pistol. Jeg samlet tålmodig inn informasjon. Jeg vurderte alle relevante 
nyhetsmeldinger om vær, ulykker, naturkatastrofer, fienden, samband, 
krisehåndtering osv. opp mot en endelig aksjonsplan. Jeg skaffet meg læreboken 
til politiet, der taktikken deres og prosedyrene deres, i skarpe aksjoner, er 
beskrevet i detalj. Jeg visste at jeg bare ville få én sjanse, og at jeg derfor måtte 
vente på det rette øyeblikket, og ha en best mulig plan klar når det oppstod. Som 
du vet er jeg ikke supersmart. Men de analytiske evnene mine er ikke så verst. 
Har jeg tilstrekkelig informasjon, kan jeg forutse hva som kommer til å skje med 
ganske stor nøyaktighet. Og jeg ville ha overraskelsesmomentet på min side. Det 
største problemet de første årene var å beholde selvbeherskelsen. Der hendte mer 
enn én gang, at jeg verket etter å bare dra til byen og plante hodet til den første og 
beste purken jeg fant, på en stake. 

Jeg jobbet tålmodig og systematisk med hevnplanene. Jeg leste engang et stedt 
at det ikke finnes mer tålmodige og systematiske mennesker enn 

9 Jeg var ikke enig i konklusjonene deres, men jeg forstod logikken og ikke minst den 
forpinte, bakenforliggende frustrasjonen
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dataprogrammerere. Det er min profesjon.

Jeg så et TV program om Spillet da jeg satt i fengsel, uten å merke meg noe 
videre ved det. Da jeg slapp ut, fortalte en sekstenåring jeg hang mye med, at han 
og et par andre gutter pleide å Spille. De overtalte meg til å bli med for å prøve 
det ut. Jeg var skeptisk. Det var mye barn og ungdom som drev med det, og jeg 
hadde ikke lyst på mer problemer enn jeg allerede hadde. Folk kunne lett komme i 
skade for å tro at jeg gikk der med helt andre hensikter enn å Spille. Men han 
maste til jeg sa ja. Da jeg prøvde innså jeg to ting; det var utrolig gøy, og det ville 
hjelpe meg å trene opp noen av egenskapene jeg trengte for å gjennomføre 
planene mine.

Jeg ble etter hvert hektet. I helgene kom jeg ofte en halvtime før det begynte, 
for å sikre meg en plass i første pulje. Det var bare én annen spiller som var like 
hektet som meg, en feit, liten klyse av en trettenåring som noen år senere skulle 
bli Norges beste spiller. 

Vi ble så smått venner den gangen, og har forblitt venner siden. Etter et drøyt 
halvår, sommeren 1996 var vi begge regnet blant de gode spillerne. I årene som 
fulgte drev vi begge med spillet mer som en seriøs idrett, enn som et spill, og vi 
ble langsomt blant de aller beste. Snurre utviklet mange av teknikkene som 
dominerer Spillet i Bergen i dag. Vi tok initiativet til å starte det første seriøse 
laget i Bergen, et lag som fortsatt er ledende. 

Arrangørene av spillet visste alt ganske tidlig at jeg var homofil. Etterhvert som 
jeg publiserte mer og mer om meg selv og om justismordet på hjemmesidene 
mine, visste de også at jeg likte unge gutter. Jeg var derfor svært nøye med å 
skille mellom interessen for gutter og interessen for Spillet. Hadde jeg brukt 
Stedet, der spillet  foregikk, som sjekkested, hadde jeg ikke blitt værende der 
lenge. 

Spillet var kanskje det som gjorde at jeg etter noen år, klarte å overvinne de 
tyngste psykiske skadene etter justismordet. Når jeg fikk smerteanfall der, noe 
som skjedde hyppig i begynnelsen, tok jeg meg inn mye fortere enn ellers. Den 
psykiske smerten var også mindre når jeg var der, enn når jeg ikke var der. Det 
kan ha vært lyden av barn og ungdom, eller det kan ha vært beundringen jeg etter 
hvert fikk fordi jeg spilte såpass godt som jeg gjorde. Når jeg hevdet meg i et 
spill, var jeg ikke lenger ingenting. 

I desember 1995, like etter at jeg slapp ut fra fengselet, skulle jeg dele noen filer 
på datamaskinen med venner jeg traff på nettet. For å gjøre det, trengte jeg et 
program som delte ut filene, en FTP server. Det fantes på det tidspunktet to 
alternativer. Begge var kommersielle. Jeg hadde ikke penger til å kjøpe noe sånt. 
Jeg motstod fristelsen til å laste ned en knekket versjon, og begynte i stedet å 
skrive min egen FTP server. Som jeg nevnte tidligere, er profesjonen min å skrive 
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dataprogrammer. Etter tre måneders arbeid hjemme på det gamle gutterommet 
mitt, lanserte jeg den første testversjonen på Internett. Jeg lanserte samtidig den 
første versjonen av hjemmesiden min, jgaa's Internet. Programmet mitt ble den 
første gratis FTP serveren for Windows. Jeg fikk massevis av positive 
tilbakemeldinger. En av tungvekterne innen programdesign, ved et av de tyngste 
amerikanske universitetene, sendte meg en rekke forslag til forbedringer. Den 
gangen ante jeg ikke hvem fyren var, men jeg likte idéene hans og la dem inn i 
programmet. Hundrevis av andre brukere kom også med forslag som ble lagt inn. 
Sommeren 1996 visste «alle» om programmet War FTP Daemon. Jeg valgte 
navnet «war» fordi det gjenspeilet mitt eget sinnelag. I 1998 var War FTP 
Daemon et av verdens mest kjente dataprogrammer. Det vant best i test i en rekke 
datablader. Microsoft linket fra sine internettsider til mine. Programmet var så 
utbredt, at Microsoft gjorde endringer i det som senere ble Windows XP, for å 
forsikre seg om at serveren min fortsatt virket som den skulle.

Jeg lanserte programmet med en lisens som gav alle, bortsett fra det offentlige, 
lov å bruke det. NASA spurte om lov til å bruke FTP serveren. Jeg brukte på dette 
tidspunktet Linux, og en nettverksdriver som NASA hadde skrevet, så jeg sa ja10. 
På et tidspunkt hadde datasenteret til en av verdens største 
datamaskinprodusenter, Compaq, 60 servere stående som kun kjørte programmet 
mitt. Jeg fikk positive tilbakemeldinger fra mange av de største og mest kjente 
selskapene i verden. Jeg ble tilbudt en rekke kremjobber på tre kontinenter; i 
USA, Europa, og i Malaysia av alle steder. I Norge fikk jeg massevis av 
jobbtilbud. Jeg takket konsekvent nei. Jeg nektet å sette meg i en situasjon der 
norske myndigheter kunne kreve inn en eneste krone av erstatningen for det jeg 
ikke hadde gjort.

US Air Force spurte flere ganger om de kunne få bruke serveren. Jeg svarte 
nei11. Massevis av andre offentlige etater over hele verden spurte om det samme. 
Jeg sa nei til de fleste. Unntakene var sykehus, bibliotek og lignende institusjoner. 
Det svenske politiet fikk pussig nok et veldig bestemt nei.

En dag gikk det opp for meg at jeg hadde gått fra ingenting til verdens beste. 
Jeg var den beste i verden til å skrive FTP servere for Windows! Det er ikke 
veldig komplisert, og serveren var slett ikke så god som den kunne ha vært – men 
denne erkjennelsen betydde enormt mye for selvbildet mitt. Jeg begynte å reise 
meg igjen. 

En venn av meg, Joachim12, drev et datafirma. Han tilbød meg jobb flere ganger, 

10 NASA har brukt War FTP Daemon fra slutten av 1990 årene til i alle fall sommeren 
2008.

11 Jeg trengte dem forøvrig ikke på en eventuell CV. Jeg hadde alt hatt dem som kunde på 
et kommersielt program jeg og en venn skrev på slutten av 1980 tallet. 

12 Se Skjønnheten loven og sannheten.
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men jeg takket nei. Han spurte om jeg hadde lyst å disponere et kontor som stod 
ledig i lokalene hans. Bakgrunnen var ikke snillisme, men at han innså at internett 
var i ferd med å ta av. Han ville ha sin bit av kaken. Jeg var, i all beskjedenhet, en 
av dyktigste dataspesialistene han kjente, og jeg hadde allerede rukket å skape 
meg et navn på internett. Jeg takket ja. Jeg hjalp ham å komme på luften med 
diverse tjenester på nettet. Det dukket også opp forskjellige prosjekter hos 
kundene hans, som jeg takker ja til å utføre, om de var faglig interessante. Jeg tok 
ikke imot noen lønn. Kundene betalte for arbeidet mitt, men jeg gjorde jobben ut 
fra interesse, ikke for penger. Jeg laget hjemmesidene til et av de mest kjente 
merkenavnene i Norge. Jeg laget avanserte programmer for å kalkulere tilbud på 
reparasjon av båter, integrert mot Visma13. Jeg laget et program som etter hvert 
styrte verkstedene for en rekke bilforhandlere over hele landet. Jeg laget også 
massevis av gratisprogrammer for Windows og Linux. Kode fra ett sånt program 
endte opp i php14. Jeg portet noe kode fra Linux til Windows, og plutselig var min 
kode del av de avanserte verktøyene som blir brukt til feilsøking på nettverk med 
Windows. I skrivende stund er kode jeg har skrevet, eller bearbeidet, i bruk i 
mange hundre tusen PCer og servere over hele verden. De aller fleste av verdens, 
og Norges, mest kjente selskaper, har brukt – eller bruker – kode som jeg har 
skrevet eller tilrettelagt.

Jeg brukte mer og mer tid på kontoret jeg fikk disponere. Til slutt overnattet jeg 
der i perioder når jeg arbeidet mye. Etter hvert skaffet jeg meg et liggeunderlag og 
en sovepose. Hjemme hos min far var jeg sjeldnere og sjeldnere. Helsen hans ble 
stadig verre, så jeg syklet hjem til ham noen ganger i uken for å handle. Men jeg 
var der sjelden om natten. Om vinteren sov jeg på kontoret. Om sommeren sov 
jeg ofte ute under åpen himmel om været tillot det. Favorittstedet var nær toppen 
av Løvstakken, et av fjellene som omgir Bergen. Der sov jeg om dagen, og så 
arbeidet jeg hele natten. Fortsatt levde jeg av pengene jeg fikk av min far.

I år 2000 lanserte Ingar Holst forlag «Skjønnheten, loven og sannheten». Boken 
ble utgitt som gratis nettbok.15 Bergensavisen hengte meg ut over hele førstesiden 
som «pedofil» med navn og en tegning som klart identifiserer meg. Bergens 
Tidende kalte det en pedofil bok, av en pedofil forfatter, utgitt av en pedofil 
forlegger på et pedofilt forlag. Denne rause bruken av p-ordet kostet den 
kvinnelige journalisten jobben16. Noen dager senere skrev Bergens Tidende en 

13 Et ledende regnskapsprogram.
14 Verdens mest utbredte programmeringsspråk for publisering på nettet.
15 En av de absolutt første ebøkene som ble utgitt i Norge
16 Hun var bare en sommervikar. Men da Bergens Tidende måtte inngå et  forlik med 

forlaget, og utbetale et betydelig beløp, fikk hun sparken. Jeg er en kompromissløs 
tilhenger av ytringsfrihet, og vurderte aldri å saksøke avisen eller be om noe forlik. De 
fikk skrive som de ville for min del. Jeg mottok heller ikke en eneste krone fra forlaget, 
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svær kronikk om boken, hvor de konkluderte med at det var et makkverk som 
neppe ville bli lest av mange. Så vidt jeg husker, hadde boken rundt 16.000 lesere 
i løpet av bare noen uker. Også senere har boken blitt lest i sin helhet av mange 
mennesker. Jeg har mottatt mye fin tilbakemelding. To kvinnelige lesere forelsket 
seg i meg, mens de leste boken. Jeg har også mottatt en del kritikk fra lesere. Men 
da som regel for ting de har lest mellom linjene, – ting jeg ikke ante noe om.

En av kundene til Joachim, et forlag, trengte en forfatter til en lærebok om 
maskinvare og operativsystemer. Det var en utfordring jeg tok på strak arm. Dette 
arbeidet tok imidlertid vanvittig mye mer tid enn jeg hadde beregnet, og etter to år 
hadde jeg bare fått ferdig den første halvdelen, den om maskinvare. En annen 
forfatter hadde på eget initiativ skrevet et manuskript om operativsystemer, og 
forlaget sydde sammen en bok av de to manuskriptene. Et beløp tilsvarende det 
som ville vært honoraret mitt, gikk til et barnehjem i Brasil. Jeg ville som vanlig 
ikke ha noen lønn. Men nå var jeg i det minste en «ekte» forfatter, med to 
utgivelser bak meg. Én biografi og én fagbok. 

Du hadde ikke trodd dét, hadde du vel; at jeg skulle bli både ekte forfatter og 
verdenskjent. I alle de årene vi lekte sammen, pleide jeg jo å snike meg unna 
absolutt alt som minnet om lekser, eller seriøse greier. Vi drømte oss heller bort; 
fant opp en verden bortenfor denne, der vi var heltene. En verden uten mobbing 
og hverdager. To ting jeg dengang opplevde som omtrent like vemmelige. Den 
eneste planen jeg hadde for fremtiden var å bli superhelt. Det skulle vise seg å 
kreve mer enn en fargerik drakt. 

Jeg reiser meg fra sengen og setter meg på den skeive stolen ved det slitte 
skrivebordet. Det er egentlig for mørkt til å lese her. Jeg har passert førti år, og 
trenger flere ganger mer lys for å lese nå, enn da vi satt sammen under dynen og 
leste Hardyguttene i skinnet fra en lommelykt.

De fleste dagene går greit. Jeg har det sannsynligvis langt bedre i varetekt enn 
de fleste andre – til tross for den ekstra isolasjonen jeg opplever etter at jeg nektet 
å vaske cellen. Jeg har for eksempel ingen økonomiske bekymringer. Jeg har 
ingen lån eller faste kostnader, bortsett fra halvparten av husleien i leiligheten jeg 
deler med CK. Han kan klare å betale husleien alene, og om jeg blir sittende lenge 
i varetekt, vil han alltids finne en annen å dele leiligheten med. Han er i den 
alderen der mange av vennene hans er i ferd med å flytte  hjemmefra. Noen 
psykisk smerte plager meg heller ikke. Jeg er selvfølgelig langt fra lykkelig, men 
jeg har et stabilt mentalt nivå, der jeg gir faen i verden og konsentrerer meg om 
bøkene jeg leser. Jeg er ikke forelsket i noen, og slipper dermed å slite med savn. 
Jeg tenker på Dag av og til, men jeg hadde på en måte løsrevet meg fra ham 
allerede før dette skjedde. Den eneste jeg virkelig gleder meg til å treffe igjen, er 

hverken for boken (som var gratis), eller i forbindelse med forliket som ble inngått.
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Remi. Jeg skal fortelle deg mer om ham senere. 

Noen dager etter selvmordsforsøket, får jeg beskjed om at jeg skal ned til politiet. 
Jeg forstår ikke helt vitsen, jeg har gjort det ganske klart at jeg ikke har noen 
planer om å snakke med dem. Men jeg gidder ikke å sette meg fysisk til motverge 
heller. Det ville være en måte å forholde seg på som fangevokterne har erfaring 
med. En måte som ville gi dem et overtak. 

Nede på politikammeret blir jeg møtt av Bente Tuft, en voldsomt overvektig 
politi-et-eller-annet. Hun forklarer at Joachim har fortalt politiet at jeg er en 
nøkkelperson for selskapet hans, og at han derfor må snakke med meg. På ny drar 
de meg inn i dette avhørsrommet med videokamera. Det som er ment for de 
virkelig alvorlige sakene. Jeg antar at videokameraet er slått på. Bente Tuft setter 
seg i en stol og sier at vi ikke må snakke om selve saken. Jeg lurer på hva Joachim 
har truet med for å få snakke med meg. 

Joachim går forretningsmessig gjennom de viktigste prosjektene mine. Jeg gir 
ham alle detaljene han ber om. Han trenger passordene på en del servere. En av 
dem har det samme passordet som sikkerhetssystemet på laptopen min. Jeg regner 
det som sannsynlig at politiet vil prøve passordene for å komme inn på den 
maskinen. Nå vil de riktignok bare komme inn på ting jeg har beskyttet i tilfelle 
maskinen skulle bli stjålet. Det finnes ikke noe der som vil styrke anklagene, eller 
gi rom for nye anklager. Men det finnes en del filer der som vil gi Tommy et 
alvorlig forklaringsproblem.

Tilbake i Bergen fengsel treffer jeg skrikhalsen ute i gangen. Han er åpenbart 
nysgjerrig på hvor jeg har vært. Mitt forhold til politiavhør er velkjent. Og jeg har 
ikke vært i retten. Jeg smiler vennlig til ham, med iskalde øyne, og forklarer at jeg 
har vært i et møte med en kunde. Han måper vantro. 

«Fuck them all» modusen min fungerer som den skal, og den fungerer over tid. 
Men en dag går det galt.

Panikk
Jeg har vært i Bergen fengsel i en drøy uke. Jeg sitter i sengen og lar tankene fly. 
Øynene verker som vanlig etter at jeg har lest i det dunkle lyset i noen timer. Uten 
briller. Jeg tenker på Tommy. Hvorfor har han anklaget meg for voldtekt? Det er 
jo en forferdelig alvorlig anklage. Jeg fortalte ham om anklagen fra Christer i 
1992, og justismordet i 1994. Tommy var rystet over at noen kunne lyve om noe 
sånt. Så hvorfor i allverden har han løyet om det?

En mulighet er selvfølgelig at det hele var planlagt. At han la an på meg og til 
slutt ordnet det så han kunne overnatte fordi han skulle anmelde meg for voldtekt. 
Man kan tjene en god slump penger på den måten. Eller det kan være noe han og 
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de to vennene hans fra Stedet har pønsket ut sammen for å få meg utestengt. Jeg 
vet at foreldrene til en av dem, Fredrik, ikke vil at jeg skal gå der. Moren hans 
laget et skikkelig spetakkel for to år siden.

I august 2004 så jeg en tolvåring på Stedet som lignet veldig på Martin, slik han 
så ut da han var 12. Fredrik var, akkurat som Martin også hadde vært, av den 
kontaktsøkende typen. Han blunket meg ut som en han ville bli kjent med. Jeg ble 
litt satt ut av denne gutten, først og fremst på grunn av likheten med Martin. Men 
jeg prøvde å ikke vise det. Jeg behandlet ham som alle andre. Det var ikke uvanlig 
at nye spillere ville være bestevennen min. Fredrik var imidlertid mer pågående 
enn de andre. I en pause kom han bort til meg og spurte om han kunne få en Cola. 
Jeg sa nei. Han maste resten av pausen. I neste pause fortsatte han å mase. Så mye 
mas for en ussel Cola, hadde jeg aldri opplevd før. Til slutt gadd jeg ikke å høre 
på ham lenger, og gav ham en Cola. Jeg gav i blant brus til vennene mine, som for 
eksempel Dag. Det var forresten en av forutsetningene moren hans hadde satt for 
at han kunne være så mye med meg – jeg måtte sørge for at han fikk mat og 
drikke. Fredrik var den eneste, bortsett fra den innerste omgangskretsen min, som 
noensinne fikk en brus av meg på Stedet17. Da han hadde fått brusen, lot han meg 
være i fred.

Den 17. september 2004 var han der igjen, sammen med noen venner. En av disse 
vennene var Tommy. Jeg merket meg ikke ved Tommy, og jeg ante ikke at han 
hadde spilt på denne tiden, før han fortalte det til meg to år senere. De første 
timene forløp som vanlig. Vi spilte, og slappet av i pausene. Dag og de andre 
ungdommene på laget vårt var der ikke den dagen. Men Snurre og jeg spilte på 
lag sammen med en del nye spillere, mot et par andre gode spillere og den andre 
halvparten av nybegynnerne. Da vi var på vei til et spill, så jeg Martin komme inn 
på Stedet. Han så ikke blid ut. Jeg spilte ut spillet, men da det var over, tok jeg av 
meg utstyret vi brukte når vi spilte og gav det til Snurre. 

– Det kan bli bråk. Martin er her, sa jeg. 
Snurre hadde aldri truffet Martin, men han hadde selvfølgelig hørt masse om 

ham. Bildene han hadde sett, viste en høy, hengslete fjortenåring. De var ti år 
gamle. Snurre tok ikke denne trusselen så alvorlig, før han fikk se Martin da vi 
kom ned. Martin var nå femogtyve år gammel, og hadde åpenbart brukt anabole 
steroider i mange år. Jeg visste at han hadde drevet med narkotika, og at han var 

17 Det hendte at Snurre og/eller jeg tok med oss potensielle nye medlemmer for laget vårt 
på Burger King, for å bli bedre kjent med dem, og for å vurdere om de ville passe 
sammen med de andre rent sosialt. Men da skjedde det etter en grundig forutgående 
diskusjon med medlemmer på laget. Fredrik er den eneste utenforstående som 
noensinne fikk en brus av meg på Stedet. Og det skjedde kun fordi jeg innså at han 
kom til å mase til han fikk viljen sin.
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en habil bokser. Jeg hadde ikke sett ham siden han var seksten, men vi hadde 
fortsatt felles bekjente, og jeg holdt meg orientert. Jeg kunne ikke avgjøre hva han 
var ruset på denne dagen, men jeg tippet amfetamin. Han var veldig aggressiv og 
høyrøstet. Ingen av de tilstedeværende hadde noen sjanse mot ham. Det var helt 
åpenbart at han hadde kommet ens ærend for å banke meg. Som støtte hadde han 
med seg Hans.. 

Jeg forelsket meg i Martin i 1992, da han og Hans var tolv år gamle. Det ble en 
masse spetakkel, og dette var opptakten til justismordet i 199418. Vi ble til slutt 
nære venner, til tross for at vi hadde alle odds mot oss. I perioden fra jeg ble 
fengslet sommeren 1994, til sommeren 1995, klarte moren hans å vende ham mot 
meg, og alt jeg stod for. Jeg var blant annet motstander narkotika, og jeg ønsket 
mer enn noe annet at han skulle ta en skikkelig utdannelse. Alt dette vendte han 
seg mot. I følge ligningstallene hans, som jeg slo opp i hvert år, har han aldri hatt 
noe i nærheten av en normal årsinntekt. Nå stod han en meter fra meg, med 
svulmende muskler, dirrende av raseri, mens vonde og sårende ord strømmet ut 
av munnen hans. Jeg ville ikke sloss mot ham. Ikke fordi jeg var redd, men fordi 
jeg en gang hadde sverget på å aldri skade ham. Og, innså jeg, fordi jeg fortsatt 
var svært glad i ham. Jeg gjorde derfor ikke antydning til å ville forsvare meg, 
men satte meg i stedet ned på en pinnestol ved et lite rundt kafébord. Hans satte 
seg til venstre for meg med et truende blikk. Han var fortsatt tynn og hengslete. 
Og herjet av stoff, sannsynligvis heroin. Han utgjorde ingen trussel. Jeg ignorerte 
ham og konsentrerte meg om Martin, som satte seg rett ovenfor meg ved det lille 
bordet. Han hånet meg fordi jeg var passiv og ikke ville sloss.

– Jeg vil ikke sloss med deg, sa jeg og lente meg avvæpnende mot  trepanelet i 
veggen bak meg. 

Han kom med en masse trusler om at han skulle drepe meg, og ødelegge meg 
og andre originale ting, som jeg selvfølgelig aldri hadde hørt før. Jeg lot ham rase 
fra seg. Han henvendte seg til den betydelige kretsen av nysgjerrige tilhørere og 
forklarte dem at jeg var en farlig pedofil voldtektsforbryter. Det var ingen nyhet 
for de faste spillerne. De visste godt hva som stod på hjemmesidene mine. Noen 
av nykommerne fikk seg nok et støkk. Jeg gadd ikke å argumentere imot. For det 
første, var jeg bare så uendelig trist. Det var nesten uvirkelig at Martin, som en 
gang hadde vært min fortrolige og nærmeste venn, satt her og spredde løgner om 
meg. Han visste utmerket gode at jeg ikke hadde voldtatt noen. For det andre, 
innså jeg at det eneste fornuftige å gjøre, var å roe ned situasjonen. Jeg kunne ta 
meg av skadebegrensning senere. De fleste av de faste spillerne var lojale mot 
meg, og det kom de til å fortsette med, uansett hvor mye han skrek. Martin 
derimot, trodde åpenbart at jeg hadde holdt fortiden min hemmelig. Han trodde at 

18 Martin er «Skjønnheten» i boken Skjønnheten loven og sannheten. Det hører med til 
historien at jeg jeg aldri hadde sex med Martin. Det eneste jeg noengang fikk fra han 
var to klemmer. 
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han slapp katten ut av sekken, mens han i virkeligheten bare dummet seg ut.
Jeg foreslo at vi kanskje kunne snakke om det, dersom det var noe som 

opprørte ham. Jeg antydet forsiktig at det muligens kunne skje en dag han ikke 
var så ruset. Han snerret at han aldeles ikke ville treffe meg. Han var sint på meg 
fordi jeg hadde skrevet om ham i boken, og han var rasende fordi jeg spilte 
Spillet. Det gjorde nemlig fetteren hans også, og det var derfor han var kommet. 
Han ville ikke ha noe av at jeg la an på fetteren hans. Jeg sa at jeg ikke ante hvem 
fetteren hans var. Dessuten pleide jeg ikke å legge an på spillerne. Det var ikke 
derfor jeg var der. Men om han sa hvem som var fetteren hans, så kunne jeg legge 
ekstra lite an på ham. 

Taktikken min virket. Han fokuserte på meg og det jeg sa, og glemte både at 
han skulle banke meg og henge meg ut foran alle de andre spillerne. Jeg tok det 
for gitt at Fredrik var fetteren hans, og så etter gutten. Han var ikke blant dem som 
stod rundt oss. Martin svarte at jeg skulle slutte å gå på Stedet, ellers skulle han 
drepe meg. Og han ville ikke si hvem fetteren var, siden jeg helt sikkert ville fått 
ham frosset ut av miljøet. Han ville at jeg skulle love å ikke vise meg der igjen. 
Jeg svarte at jeg skulle tenke på det. Jeg ville ikke hverken utfordre ham eller 
lyve. Han hadde roet seg såpass ned at han ikke lenger hadde noe forsett om å 
sloss. Jeg sa igjen at han kunne kontakte meg når han var nøktern, dersom han 
følte behov for å snakke med meg. Han snøftet og sa at han aldeles ikke ville 
snakke med en ekkel, pedofil homo. Så reiste han seg, fyrte av en siste ladning 
med veldig originale trusler, og gikk. Sammen med Hans. 

Jeg satte meg tungt tilbake i stolen. Snurre satte seg ved siden av meg, hvit i 
ansiktet av sjokk. Et par andre av de flinkeste og mest respekterte spillerne gjorde 
det samme. De demonstrerte med all mulig tydelighet at jeg definitivt ikke var 
utstøtt av miljøet. Kretsen av folk som hadde fulgt opptrinnet løste seg opp. En 
del av de faste spillerne kom bort til meg og viste sin støtte. Fredrik dukket opp en 
stund etterpå. Han spurte hva som hadde skjedd. Jeg spurte om han ikke hadde 
sett opptrinnet. Han hadde vært ute og spist med vennene sine, sa han. Jeg sa bare 
at det var et spøkelse fra fortiden som hadde dukket opp. Han spurte om jeg var 
OK. Jeg nikket og sa at alt var i orden. 

Snurre var mest sjokkert over hvor kraftig Martin var. Jeg var nummen både av 
sjokket over å se Martin igjen etter alle disse årene, og truslene. Snurre mente jeg 
var heldig som ikke ble angrepet. Han kjenner ikke Martin. Han kan sikkert se 
farlig ut og opptre bøllete, men han har også noe godt i seg. Det var den siden av 
ham jeg hadde forelsket meg i, og det var den siden av ham jeg hadde lokket frem 
nå. Ikke helt frem til overflaten, men langt nok frem til å dempe berserkraseriet. 

Omtrent samtidig som Martin besøkte Stedet, hadde moren til Fredrik ringt til 
betjeningen og klaget på meg. Hun fortalte at jeg hadde kjøpt en brus til sønnen, 
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og at hun ikke ville ha noe av at en pedofil mann kjøpte brus til hennes sønn. Hvis 
de ikke nektet meg å komme tilbake, ville hun ringe Bergensavisen. Det var altså 
en samkjørt aksjon. Jeg antok at Fredrik hadde fått beskjed av moren om at han 
skulle få meg til å kjøpe en brus til ham. Jeg snakket med de som jobbet der noen 
dager senere. Jeg foreslo at jeg tok en pause fra spillingen til bølgene hadde lagt 
seg. Og heller trente med Snurre og laget vårt etter stengetid. Det syntes de var en 
god idé. De neste månedene var jeg dermed borte fra Stedet når de vanlige 
spillerne spilte. 

Faren til en av de unge spillene på laget vårt, hørte om det som hadde skjedd, 
og forbød sønnen å være med på laget. Han sluttet. I løpet av det neste halve året 
sluttet alle, bortsett fra Snurre og Dag. En gikk lei, en ville heller være på laget til 
en slektning, en fikk seg kjæreste og ville bare være med henne. 

Da jeg gjenopptok spillingen noen måneder senere, hadde Fredrik, Tommy og 
vennene deres forsvunnet. Dag klaget over at det var mye drittslenging om meg 
bak ryggen min. Han ble mobbet fordi han fortsatt var like mye med meg som før. 
Jeg kunne ikke gjøre så mye med det, særlig siden han ikke ville sladre og si 
hvem som mobbet ham. Jeg hadde selvfølelig en viss peiling. Jeg kunne drept de 
to sjefsmobberne sosialt når som helst. De hadde begge betrodd seg til meg i 
svake øyeblikk. Men det skal veldig mye til før jeg dolker noen i ryggen. Så jeg 
tok dem heller litt ekstra når de var på feil lag i Spillet. 

Jeg reiser meg i den lille cellen og går litt frem og tilbake på betonggulvet. Jeg 
registrerer at remmene på sandalene mine fortsatt har bronsefargede merker etter 
blod. Jeg setter meg i stolen og trekker fra gardinene. Det er formiddag. Jeg finner 
frem to skiver og litt pålegg fra kjøleskapet og spiser lunch. Skyller dem ned med 
litt appelsinjuice og en halv liter vann fra springen på do. Jeg setter meg i sengen 
igjen. 

Det er ikke umulig at Fredrik og Tommy, da de begynte å spille igjen våren 
2006, la en plan for å bli kvitt «pedoen» for godt. Og at jeg hadde gått i fellen. 
Denne tanken hadde til og med streifet meg den kvelden han skulle overnatte. 
Han hadde oppført seg litt besynderlig.

Så slår en redselsfull tanke gjennom panseret mitt: Hva om det ikke er løgn. 
Hvem faen blir uskyldig anklaget for voldtekt to ganger? En isende kald angst 
brer seg gjennom meg. Hva om han snakker sant? Hva om Christer, som anklaget  
meg for voldtekt i 1992, også snakket sant? Jeg fryser. Jeg pakker meg inn i 
dynen og oppdager at jeg skjelver over hele kroppen. Jeg har lest om drapsmenn 
som gjorde de mest forferdelige ting, og glemte alt etterpå. Hva om jeg er sånn? 
Jeg er livredd – reddere enn jeg noensinne har vært i hele mitt liv. Hvis disse to 
guttene snakker sant, er jeg et monster. Jeg vil aldri mer kunne stole på meg selv. 
I så fall har jeg voldtatt to hjelpeløse gutter. Jeg gikk til et voldsomt angrep på 
Christer i boken jeg skrev om «justismordet», og jeg har lurt i kulissene i utkanten 
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av livet hans i alle disse årene etterpå.
Jeg dras hjelpeløst ned i en malstrøm av smerte og panikk.

Jeg våkner da de kommer med middag. Jeg vet ikke om jeg sovnet eller om jeg 
besvimte. Jeg er i alle fall ikke sulten, og spør fangevokteren som kommer med 
maten, om han forventer at jeg skal spise dette søppelet. Jeg snur ryggen til ham 
og går inn igjen på cellen. Fortsatt skjelven etter de ubehagelige tankene. Jeg 
prøver å huske detaljene fra hva som skjedde den natten. Hadde Tommy sett redd 
ut? Nei. Jeg kan ikke huske noe sånt. Men om jeg virkelig har slettet minnene om 
en voldtekt, så kan jeg nok også ha fordreid minnene om hva som ellers skjedde. 

Fremstilling for forlenget varetektsfengsling
Fredag, 11. august 2006

En fangevokter ringer på telefonen på cellen, og sier at jeg må gjøre meg klar til 
fremstilling. Jeg skal møte i tingretten til ny varetektsfengsling. Jeg ante ikke at 
jeg skulle i retten. Vanligvis er det sånt som de opplyser om dagen før. Det er 
antakelig en del av spesialbehandlingen etter episoden med noen som ikke ville 
vaske cellen sin. Jeg tar en rask dusj og er såvidt ferdig å kle på meg da de henter 
meg. 

Denne gangen blir jeg kjørt i en stor varebil med små mobile celler. Hver celle 
består av en stol, en gitterbelagt sotet rute, og en dør, som er låst under 
transporten. Cellen er så liten at den lett kan fremkalle klaustrofobi. Jeg er, som 
du sikkert husker fra alle de trange underjordiske tunnelene vi en gang utforsket 
sammen, ikke spesielt klaustrofobisk. Hver celle i bilen rommer én fange. Noen er 
bekymret. Noen spiller tøff. Jeg gir faen. Det hele er bare en formalitet. Jeg er 
fullstendig avslappet.

Politiet stiller med en ny politiadvokat, en eldre, radmager kvinne som ser ut som 
om hun aldri har smilt. Dommeren er også byttet ut. Det er like greit. Den 
homofobe kjøteren kan plage noen andre i dag. 

Den humørløse politiadvokaten begynner rutinemessig med å be om lukkede 
dører. Hun begrunnet det med privatlivets fred, og alvorligheten i anklagen og alt 
det vanlige sludderet. Turid Mæland forklarer enda en gang at jeg er for åpenhet 
og ytringsfrihet, og ber om at «forhandlingene» skal skje for åpne dører. 
Dommeren sender alle ut på gangen, mens han vurderer saken. Det har møtt frem 
flere journalister enn for to uker siden. Denne gangen vet de hva saken gjelder. 
Jeg har ikke lest noen aviser i fengselet, så jeg aner ikke hva som er skrevet så 
langt. En mannlig journalist fra Bergens Tidende kommer bort til meg og 
presenterer seg. Han forteller at han har lest deler av «Skjønnheten, loven og 

54



sannheten», og lurer på hvordan jeg stiller meg til anklagene. 
– Jeg er uskyldig, svarer jeg, og innser i samme øyeblikk hvor latterlig 

klisjeaktig det høres ut. Men hva skal jeg si? Det er jo faktisk sånn det er.
En kvinnelig journalist fra «Bergen i dag dot no», noe jeg aldri har hørt om før, 

lurer på hvordan jeg opplevde det da jeg ble beskyldt for voldtekt. 
Søppeljournalistikk med andre ord. Jeg svarer at det var uvirkelig. Journalisten fra 
Bergens Tidende smiler og er veldig hyggelig. Han vil vite hvordan selve 
arrestasjonen gikk for seg. Jeg svarer at en person som hadde lagt merke til de fire 
spanerne før de slo til, hadde beskrevet dem som «fire ulver». Turid antyder at jeg 
kanskje ikke bør si for mye. Journalistene trekker seg litt unna. 

Dommeren bestemmer at «forhandlingene» skal skje for åpne dører, og at pressen 
dermed kan være til stede. 

Den knusktørre politiadvokaten legger i vei om min ustoppelige sexdrift, og 
bruker blant annet en formulering som, såvidt jeg vet, har sitt utspring i den 
panikkartede jakten på homofile i 50-årenes USA. Den gang en homofil legning i 
seg selv var nok til å utløse den psykiatriske diagnosen «Sexual Psychopath». I 
lovtekstene i Massachusetts og Nebraska var dette definert som: «Lacked the 
power to control his sexual impulses»19. Oversatt til norsk er dette eksakt den 
betegnelsen hun bruker om meg, for å begrunne hvor viktig det er å holde meg 
innesperret. Dette føles selvfølgelig ekstremt provoserende . 

Hun forteller også at en fjorten år gammel venn av meg, Remi, har nektet å la 
seg avhøre av politiet. Dette er høyst uvanlig og veldig mistenkelig. Politiet må få 
tid til å avhøre ham, og andre gutter, for å avdekke andre lovbrudd enn de jeg alt 
er siktet for. Politiet må også sjekke datamaskinene, og se om dette gir grunnlag 
for å utvide siktelsen og eventuelt avhøre barn jeg kan ha misbrukt, som politiet 
ikke kjenner til i dag. 

Politiadvokaten mener at det er gjentagelsesfare, at det er fare for 
bevisforspillelse, at fortsatt varetekt ikke er noe uforholdsmessig inngrep ovenfor 
meg, men først og fremst at politiet må få tid til å avdekke alt det andre gale jeg 
helt sikkert har gjort. Hun legger frem et par bilder av meg, Dag og Remi på 
kontoret mitt, der jeg later som jeg skal kysse Dag på kinnet, og hvor han ler 
hysterisk. Dette skal liksom dokumentere hvor farlig jeg er. Dommeren kikker på 
bildet, og kommenter at det jeg gjør der kanskje er uvanlig, men at det slett ikke 
er straffbart. Dag ser heller ikke ut til å lide noen overlast på disse bildene, legger 
han tørt til.

Advokaten min mener nøyaktig det motsatte av det politiet mener. Hun gjør også 
et stort poeng ut av følgende: Da vi klaget varetektsfengslingen inn for 
lagmannsretten to uker tidligere, hadde politiet hatt tre anklagepunkter. 

19 SexCrime Panic, side 81. ISBN 1555836593
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1. Voldtekt, ved at jeg med hadde tiltvunget meg sex, til tross for at Tommy 
gjorde motstand. 

2. Seksuell omgang med en person under seksten. 
3. Frihetsberøvelse, ved at jeg skulle ha holdt ham innelåst på soverommet 

og på kontoret, sånn at han ikke kunne unnslippe.
Lagmannsretten mente at det var «skjellig grunn til mistanke» for punkt en og 

to, men ikke for punkt tre. Ut fra sakspapirene som politiet hadde sendt dem, 
konkluderte de med at soveromsdøren var låst med en dørvrider, og at Tommy 
derfor ikke hadde vært forhindret fra å forlate stedet. De ba politiet finne ut om 
ikke det stemte20. Dermed bortfalt punkt tre som noe grunnlag for 
varetektsfengsling. Tingretten, som er en lavere instans enn lagmannsretten, kan 
ikke gjøre noe annet enn å godta de konklusjonene lagmannsretten gjør. Turid 
argumenterer med at politiet så langt har prestert en elendig etterforskning. 
Lagmannsretten hadde, kun ved å bla i sakspapirene, forkastet en tredjedel av 
anklagepunktene. At politiet selv ikke makter å se det som altså er helt åpenbart 
for alle og enhver, er mildest talt underlig. Hun mener at resten av 
anklagepunktene sannsynligvis er like dårlig fundert. Politiet har, siden forrige 
fremstilling i tingretten, ikke funnet noe som helst som styrker mistanken mot 
meg. Det eneste nye de kommer trekkende med, er altså en fjortenåring som ikke 
vil snakke med dem. Ingen av vitnene som har snakket med politiet, deriblant 
CK, har fortalt noe som styrket mistanken mot meg. Heller tvert imot!

Dommeren vurderer saken, og konkluderer til slutt med at det ikke foreligger 
noen gjentakelsesfare. Jeg har ikke rotet meg borti noe kriminelt siden dommen i 
1994. Et så langt tidsrom kan ikke i juridisk forstand, begrunne noen 
gjentakelsesfare. Dommeren ser heller ikke at det foreligger noen fare for 
bevisforspillelse. Politiet har tatt beslag i datautstyret mitt og mange andre ting fra 
kontoret og fra leiligheten min. Jeg har sagt meg villig til å hjelpe dem med å 
komme forbi sikkerhetssystemene på PCen. Politiet har avhørt fornærmede, og de 
har avhørt CK, det eneste relevante vitnet i saken. Tingretten bestemmer at jeg 
skal løslates. 

Det er jeg ikke forberedt på.
Politiadvokaten anker på stedet til lagmannsretten, og ber om oppsettende 

virkning. Det betyr at jeg vil sitte varetektsfengslet til lagmannretten rutinemessig 
omgjør beslutningen. 

Rettsløs
Jeg er tilbake i cellen. Egentlig skulle jeg nå vært fri. Jeg vet ikke riktig hva som 

20 Det var et pålegg fra lagmannsretten som politiet i Bergen gav fullstendig blaffen i.
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er verst. Å være «fri», når hele byen tror at jeg er en serie-voldtektsmann, frister 
igrunnen ikke. Å sitte varetektsfengslet for noe jeg ikke har gjort, er selvfølgelig 
heller ikke noe foretrukket valg. At dommeren ville slippe meg fri, kom som en 
bombe på meg. Jeg hadde ikke engang tenkt meg muligheten. Det var på en måte 
rørende – jeg visste ikke at det fantes en hederlig dommer i Bergen. Jeg føler meg 
splittet. Redd for å være «fri» under helt umulige forhold, og forbanna for å være 
fanget på grunn av en løgn. 

Jeg er like sympatisk mot omgivelsene som jeg har vært siden 
selvmordsforsøket. Jeg behandler fangevokterne som de drittsekkene jeg anser 
dem for å være. Jeg har fortalt deg om flintskallene som kan skrike – disse som 
betegnes av ordet sadist. Det finnes også en annen type fangevoktere som jeg 
kaller godfjotter21. Det er et kasus som av forskjellige grunner ikke kan velge på 
øverste hylle på arbeidsmarkedet. Mennesker som rett og slett er ute av stand til å 
skaffe seg en anstendig jobb. Disse er som oftest enda enklere i toppetasjen enn 
sadistene. De forstår selvfølgelig at det å straffe mennesker, ikke er en god 
gjerning, og prøver gjerne å kompensere ved å lulle seg inn i en forestilling om at 
de gjør noe positivt for fangene. For eksempel at radmagre narkovrak i løpet av 
noen måneder i fengsel legger på seg. Eller at kriminelle som har skippet ut av 
skolen, kan fullføre grunnskolen eller ungdomskolen i fengselet. Hun studenten 
jeg nevnte, brukte det at jeg leste bøker som et skjold for å vegre seg selv mot 
erkjennelsen om at varetekt egentlig er en ganske ødeleggende prosess. 

Sadistene setter jeg på plass ved å ikke adlyde. Og selvfølgelig ved å behandle 
dem veldig ovenifra og ned. Godfjottene håndterer jeg ved å synliggjøre at 
«oppholdet» absolutt ikke er noen positiv opplevelse. Jeg gjør det på en så 
overtydelig måte, at det trenger inn selv hos dem som grenser mot å være 
åndssvake. Jeg er alltid full av forakt, og negativ til absolutt alt. Jeg «lufter» som 
sagt ikke. Jeg går heller ikke på treningsrommet de to gangene i uken jeg kunne 
vært der. Når jeg en sjelden gang i blant ser på TV, ser jeg kun programmer med 
unge gutter. Det er selvfølgelig en ren provokasjon fra min side. Nå har jeg også 
droppet å levere «handleliste». Det er en liste vi fanger kan levere hver søndag, 
for å bestille mat, pålegg, papirsaker osv. for egen regning. Listen havner hos en 
eller annen sadist, som tilsynelatende på måfå, stryker ut ting hun synser at vi 
egentlig ikke trenger. Dermed er det alltid en nedtur når varene kommer den 
påfølgende tirsdagen, og det viktigste mangler. Forrige uke bestilte jeg 10 A4 
blokker med linjert papir. Jeg tenkte å begynne på en roman jeg har gått svanger 
med i noen år. Men jeg fikk bare 2 blokker. Jeg hev de to blokkene i en skuff og 
skrinla bokplanene. Det er visst veldig uvanlig å be dem ryke og reise når de 
kommer for å samle inn disse listene. 

De fleste dagene rynker jeg bare på nesen når de kommer med middagen. Noen 

21 Jeg tror jeg først kom over dette herlige ordet i et Lucky Luke album en gang på 
syttitallet. 

57



dager kaller jeg maten for søppel. Om morgenen derimot, tar jeg motvillig med 
meg et halvt grovt brød og en liter appelsinjuice inn på cellen. Som oftest uten å si 
et ord. En rygg som ikke svarer på tiltale, er noe av det sureste som finnes. Siden 
jeg sjelden spiser middag, får de inntrykk av at jeg ikke spiser i det hele tatt. I 
virkeligheten er jeg bare opptatt av å begrense hvor mange kalorier jeg får i meg. 
Det er veldig lett å legge kraftig på seg i fengsel – særlig i varetekt. Maten er 
kaloririk, og man beveger seg nesten ikke. Sånn som jeg lever nå, er 
forbrenningen min ekstremt lav. Jeg spiser derfor bare seks skiver for dagen, med 
ost eller makrellpålegg. De første to ukene handlet jeg frukt, nøtter og grønnsaker 
for egne penger. Nå klarer jeg meg med bare appelsinjuice som vitaminkilde. 
Middag spiser jeg to ganger i uken. En halv kjøttmiddag en dag og en halv 
fiskemiddag en annen. 

Å være sur og tverr og uten apetitt, er typiske symptomer på en depresjon. Jeg 
er ikke deprimert, og jeg er derfor veldig nøye med den personlige hygienen. Jeg 
dusjer, barberer meg og steller meg nøye hver eneste morgen. Jeg har alt for lite 
undertøy. (De nekter å gi meg nok klær. Til tross for mange muntlige og flere 
skriftlige purringer, har de for eksempel ikke klart å hoste opp et eneste par med 
labber. Jeg går fortsatt i de samme labbene som jeg kom i). 

Du synes kanskje at jeg er barnslig, og at jeg kunne hatt det mye mer bekvemt 
dersom jeg samarbeidet? Vel, saken er at jeg er ganske tilpasningsdyktig. Jeg kan 
leve i årevis uten noe hjem, sove på gulvet eller under åpen himmel, og samtidig 
være kreativ og lage produkter få andre er i stand til å matche. Om jeg 
samarbeider med sadistene eller ikke, spiller ingen praktisk rolle for min egen del. 
Det som plager meg, den falske anklagen, vil være der uansett. Å «lufte» har jeg 
ikke det miste lyst til. Og å omgås kriminelt avskum er bare ubehagelig. Jeg kan 
faktisk ikke fordra dem. Selvrettferdige, hyklerske drittsekker, som river ned det 
andre skaper, uten en tanke for annet enn sin egen gevinst. Min oppfatning er at 
én tredjedel av fangene i norske fegsler er psykopater, én tredjedel har ADHD, og 
den siste tredjedelen er velsignet med begge deler. 

Til tross for at jeg enda ikke har fått hverken leselampen eller brillene jeg bestilte, 
fortsetter jeg å lese mesteparten av dagen. Som regel fullfører jeg boken jeg 
begynner på om morgenen, før jeg legger meg om kvelden. Det er selskap i 
bøkene, men jeg har også en kronisk kjedsomhet verkende et sted bak i 
bevisstheten.

Mandag ettermiddag, 14. august 2006

Jeg får en telefon fra Turid Mæland. Hun er svært opprørt. Lagmannretten har 
forkastet løslatelsen, og bestemt at jeg skal fengsles i ytterligere to uker. 
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Bakgrunnen er at de vil gi politiet tid til å finne ut at jeg har gjort noe annet 
straffbart enn det jeg er siktet for. Problemet med dette, er at det ikke finnes noen 
lovhjemmel for det. Hun leser høyt fra en Høyesterettskjennelse om en lignende 
sak fra Oslo, hvor Høyesterett helt kategorisk fastslår at dette er ulovlig. Jeg har 
ikke opplevd Turid så engasjert før. Jeg har, når jeg tenker etter, ikke opplevd 
noen advokat så engasjert. Hun forteller at det etterhvert begynner å demre for 
henne hvorfor jeg kaller meg lovløs22. Hun har aldri opplevd noe lignende som 
denne saken. Hun spør om jeg vil anke kjennelsen til Høyesterett. Jeg svarer ja. 
Det kan jo bli ganske underholdende hvis Høyesterett begynner å bjeffe til 
lagmannsretten. Selv om jeg tviler på at det vil skje. Jeg har klaget til Høyesterett 
før23.

Etter at hun har lagt på, setter jeg meg i lotusstilling i sengen og slapper av. Jeg 
hater politiet. Jeg lar hatet strømme fritt og fylle meg. Politiet i Bergen er tvers 
gjennom korrupt. Men det kunne de ikke vært, om ikke resten av systemet også 
var bedervet – hele veien opp til høyesterett. Jeg har sloss mot dem i årevis. Jeg 
har avdekket og dokumentert tilstander i rettsapparatet som ville gitt meg 
prestisjefylte pokaler, dersom jeg hadde vært journalist. Det er jeg ikke. Og 
pressen fortier konsekvent disse tingene. Selv om de stadig er inne på nettsidene 
mine og leser om dem. Når de skriver om meg, er det alltid som pedofil, sex-
terrorist, voldtektsmann eller overgriper. At jeg er en av Norges mest kjente 
dataspesialister, nevnes aldri. Programmene mine blir fortsatt omtalt i utenlandske 
datablader, fra Tyskland til Japan. Jeg snakket om politivold på nærradioen, da 
Bergens Tidende og Bergensavisen angrep ofrene. Nå har jeg i mange år drevet et 
eget nettsted24, hvor jeg dokumenterer politi- og rettsovergrep. Jeg har 
dokumentert at politiet slapp unna med lovbrudd fordi de brøt loven. Eller fordi 
de hadde sluttet å bryte loven25. Eller fordi de ikke kjente loven26. Eller fordi det, 

22 Fortsatt i betydningen rettsløs.
23 Jeg anket dommen fra 1994 inn for Høyesterett. (Politiet i Bergen holdt anken tilbake 

inntil ankefristen var gått ut. Jeg luktet imidlertid luten og fikk av gårde en kopi innen 
fristen.)  Her påpekte jeg at juryen helt klart hadde gjort en feil. De dømte meg for 
voldtekt, samtidig som de sa nei til den eneste seksuelle handlingen jeg var beskyldt  
for. Det viste klart og tydelig at de hadde all mulig rimelig tvil til anklagen mot meg. 
Høyesterett forkastet anken. Så min tillit til Høyesterett er mikroskopisk.

24 http://www.fuckthelaw.org
25   Tenk deg denne argumentasjonen, f.eks. fra Toska: «Jeg raner ikke noen akkurat nå, 

så derfor kan dere ikke straffe meg for alle de ranene jeg begikk den gangen jeg var en 
lovbryter.»

26 Rettsvillfarelse, i forhold til politiloven. Jeg ringte Politihøyskolen, og de forsikret at 
politiloven faktisk var en del av pensum for blivende politifolk. Politiloven er forøvrig 
en svært kort, lettforståelig, entydig og oversiktlig lov.
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på grunn av en saksbehandlingsfeil hos Riksadvokaten, var gått presedens i at de 
kunne bryte loven27. Jeg overhørte en rettssak i Tingretten der tiltalte ble nektet å 
forsvare seg, stikk i strid med den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, som 
er antatt som en overordnet del av Norsk lov28, omtrent som Grunnloven. Da jeg 
ringte tingrettsdommer Ole Tom Holen for å spørre om han var klar over at han 
brøt loven, bekreftet han det. Han syntes imidlertid at det var mye greiere å 
gjennomføre sakene slik.

Jeg hater virkelig politiet. Ikke fordi de gjør jobben sin. Tvert imot. Jeg hatet 
dem fordi de ikke gjør jobben sin. Jeg hater dem fordi de forfalsker bevis. Jeg 
hater dem fordi de er forutinntatte og nær sagt aldri etterforsker en sak fra flere 
sider, slik loven pålegger dem. Jeg hater dem fordi de lyver i retten. Jeg hater dem 
fordi de misbruker autoriteten sin. Jeg hater dem fordi de er noen forbanna 
korrupte jævler. Da en politimann i Sverige for noen år siden ble slått i hjel av en 
ungdom han i årevis hadde hygget seg med å trakkassere, feiret jeg og noen 
venner begivenheten med champagne. 

Jeg reiser meg og går litt frem og tilbake i cellen. Jeg er nødt til det. Jeg har ikke 
trent på over to uker, og kjenner at kroppen begynner stivne. Jeg bestemmer meg 
for å begynne å trene igjen. Ikke i treningsrommet. Men jeg kan komponere et 
enkelt treningsprogram og bruke veggen som motstand. Jeg har tid nok på cellen.

Jeg setter meg igjen og lar tankene fly. 

Jeg var i Stavanger med firmaet til Joachim. Det var tid for teambuilding. Selv om 
jeg ikke var ansatt, var jeg blitt en nøkkelperson for firmaet. Jeg hadde blant annet 
spesialisert meg på datasikkerhet og utviklet en egen brannvegg under Linux. 
Brannveggen beskyttet en rekke bedrifter i Bergen mot truslene fra internett. Det 
gjaldt pasientopplysninger hos leger, klientopplysninger hos advokater, 
produksjonshemmeligheter hos industribedrifter, bedriftshemmeligheter hos 
meglere og ingeniører – ja til og med forsvarshemmeligheter. Mange av de IT 
ansvarlige i disse bedriftene hadde lest oppslagene om boken min da den kom ut i 
år 2000, og de visste at jeg hadde sittet i fengsel. Enkelte av direktørene i disse 
bedriftene visste det også. Jeg vet at i alle fall én direktør, i en av vestlandets mest 
kjente bedrifter, leste boken min i sin helhet, og konkluderte med at den ikke fikk 
noen negative konsekvenser for kundeforholdet. Disse menneskene trodde ikke at 
jeg var skyldig i det jeg ble dømt for i 1994. De ignorerte alt pedo-våset til 
Bergens Tidende og Bergensavisen. De stolte 100% på den faglige integriteten 
min. Akkurat som ti-tusenvis av andre bedrifter og organisasjoner. Den faglige 

27 Alle disse  begrunnelsen virker nesten parodiske; men faktum er at jeg kan, og har, 
dokumentert alt sammen på nettet. Pressen derimot skrev aldri et eneste ord om disse 
forholdene.

28 Det betyr at dersom EMK og norske lover motsier hverandre, så gjelder EMK.
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integriteten min er forøvrig noe de kan stole på. Jeg anstrenger meg til det ytterste 
for å lage de beste løsningene som er menneskelig mulig å få til. Når det gjaldt 
brannvegger, utkonkurrerte jeg i Bergen, alene, et annet norsk firma med cirka 
tredve ansatte. Jeg skrev en publiseringsløsning29 som ble benyttet av en rekke 
bedrifter, og som teknisk sett var fullt på høyde med løsninger fra bedrifter med 
titalls programmerere. Jeg skrev et programbibliotek for C++30 som var i 
verdensklasse, og som gjorde det mulig å lage uhyre effektive tjenerprogrammer, 
som uten videre kunne brukes både under Microsoft Windows og Linux. Jeg 
skrev et program for å installer programmer under Windows, som fungerte mer 
feilfritt enn det firmaer med dusinvis av programmerere klarte å få til. Faglig sett 
var jeg eksepsjonell. Jeg opparbeidet også kompetanse på datanettverk og Linux 
som var ganske unik. Når teknikerne i firmaet til Joachim, som var langt mer 
sertifiserte enn meg, møtte veggen, klarte jeg som regel å finne en løsning. 
Uansett om det gjaldt akutte problemer hos kunder, eller løsninger på nye ting 
kundene kom med. 

Noen av de ansatte hadde store problemer med å forholde seg til meg. Jeg var i 
perioder helt asosial. Jeg boltet kontordøren fra innsiden, slo av telefonen, og var 
umulig å få tak i, med mindre de dundret på døren i flere minutter. Dette var i de 
dårlige periodene mine, når mareritt og flashbacks lammet meg i uker i strekk. Jeg 
kunne løse akutte kriser, men bortsett fra det, maktet jeg ikke å arbeide. I de 
kreative periodene arbeidet jeg ofte om natten, og sov om dagen. Og når jeg 
hadde en normal døgnrytme, snakket jeg om hevn og politidrap, som om dette var 
de mest naturlige ting i verden. 

Nå var vi altså i Stavanger på teambuilding. Vi skulle se en forestilling med 
«Raske menn» og satt og pilset, mens vi ventet på at forestillingen skulle 
begynne. En av de ansatte konfronterte meg og mente at alt snakket mitt om hevn, 
bare var en del av imaget mitt. At jeg egentlig var helt harmløs. Dessuten forstod 
han ikke hva jeg egentlig hisset meg opp over. Jeg innrømmet at han hadde et 
poeng. Jeg hadde ventet veldig lenge med hevnen min. Av og til lurte jeg på om 
det rett og slett var fordi jeg var for svak til å gjennomføre den. At den tiden jeg 
brukte på å forberede meg, egentlig bare var et symptom på feighet. Men jeg sa at 
jeg kom til å slå til, før eller siden. Han trodde meg ikke. Jeg var ikke farlig i det 
hele tatt, mente han. Jeg turde ikke å bryte noen lover. Han kikket på Joachim for 
å få en bekreftelse. Joachim, som har kjent meg siden jeg var programleder i 
Bergen Gay Radio på midten av 1980 tallet, kremtet og sa at han nok så for seg at 
jeg kunne bryte en og annen lov, om jeg følte for det. 

Jeg var klar over at den ansatte ikke var i stand til å gjennomskue mitt 

29 Et program for å lage hjemmesider som på mange måter fungerer som de kjente, 
norske nettavisene.

30 Det mest krevende, og et av de mest effektive, av de populære 
programmeringsspråkene.
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perspektiv på verden. Han var svært ordinær, og hadde absolutt ingen erfaring 
med traumatiserende urett. På samme måte som du ikke kan forklare en blind om 
farger, eller perspektiv, eller en døv om musikk, var det umulig for meg å 
formidle til ham hvorfor jeg var sint, eller hvordan jeg følte raseriet. Han hadde 
ikke noen erfaringer han kunne sammenligne det med. 

– Hvis jeg var diktator i Norge, sa jeg, ville jeg forby heteroseksuell sex. Jeg 
synes det er ekkelt, og da må det selvfølgelig forbys.

Den ansatte ble veldig provosert. Man han forstod aldri at det jeg sa, er 
nøyaktig det samme som det lovgiverne i Norge sier. De synes ikke noe om sex 
mellom ungdom og voksne, og derfor forbyr de det31. Dette er et fint eksempel på 
hvordan et demokrati kan bli til et flertallsdiktatur, der to minoriteter (barn og de 
pedofile/hebefile) blir fullstendig overkjørt. Jeg har aldri hørt om en pedofil eller 
hebefil som hevder at de har rett til å ha sex med barn. Det de argumenterer  for, 
er barnets og ungdommens rett til å ha sex med en voksen. På samme måte som 
Trond Viggo på nittitallet snakket på TV om at barn har rett til å si nei, hevder 
jeg, og mange av dem, at barna, og ungdommene, også må ha en selvfølgelig rett 
til å si ja. Det er denne nyansen mediene fullstendig har fortiet – og som har skapt 
bildet av «pedofile», utelukkende, som kyniske overgripere. I dette perspektivet er 
det litt søtt når norske intellektuelle på den ene siden kritiserer Iran og andre 
islamske land for å forfølge homser, og på den andre siden angriper pedofile med 
like stor iver som islamistene, når disse angriper homser. De mangler helt 
forståelse for at en muslim betrakter homser som minst like skadelig for 
samfunnet, som de selv innbiller seg at pedofile er. De intellektuelle i Norge 
stiller seg først i køen når pedofile skal vingeklippes og fordømmes. Og de har 
ikke engang en «hellig skrift» å støtte fordømmelsen sin på, slik muslimene og de 
kristne tullingene har. Alt de har å skilte med, er en fanatisk tro på sine egne 
fordommer, og en like fanatisk forakt for andre menneskers forstand, når denne 

31 Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon på at seksuelle forhold mellom gutter i 
puberteten og menn er skadelige. I den grad det oppstår skade, er det rettsprosessene 
eller omgivelsenes reaksjon som er utslagsgivende. Dette er dokumentert i forskning 
helt fra slutten av 1800 tallet og helt frem til 1990 årene. Etter dette har jeg ikke sett 
noe ny forskning på området. Medienes hardkjør mot «pedofile» bygger dels på rabiate 
feminister, som Eva Lundgren, som også også vrøvler om at satanister ofrer millioner 
av barn hvert år, og selvutnevnte «eksperter» som synser masse om dette, fordi det er 
slik de tjener til livets opphold. Det som finnes av seriøs forskning avviser at sex 
mellom ungdom og voksne i regelen er skadelig. Selv Thore Langfeldt, som er landets 
ledende ekspert på pederasti, og behandlende psykolog for en haug dømte pedofile, er 
øredøvende taus om forholdet mellom menn og gutter, f.eks. i boken sin «Det må du 
godt – om børns seksualitet», ISBN 87 7333 227 5. Thore Langfeldt er forøvrig, etter 
min oppfatning, en feig klyse, som ikke våger å heve stemmen sin og si det som det er, 
i dagens pedohysteriske klima.
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avviker fra deres egne forestillinger. Dette er i et nøtteskall den norske 
«intellektuelle». 

Den ansatte jeg diskuterte med, var ikke intellektuell. Han har ingen høyere 
utdanning, og han anstrengte seg aldri for å forstå hvordan samfunnet henger 
sammen. Han mente stort sett det FRP mente, eller i alle fall det han fikk med seg 
fra TV2 at man skulle mene. Det var kul umulig å provosere ham til å tenke en ny 
tanke. Han så verden utelukkende fra sitt eget perspektiv, og avviste, bevisst eller 
ubevisst, at det kunne finnes følelser eller motiver utover dette. Dermed klarte han 
heller ikke å forholde seg til meg; som i det ene øyeblikket var en datateknisk 
fagmann på et nivå der jeg skrev lærebøker, og i det neste uttrykte et hat mot 
politiet og den norske staten, som han ikke engang kunne tolke. Han ville selv 
aldri våget å sette seg opp mot en autoritet, og dermed tok han det for gitt at heller 
ikke jeg ville våge noe sånt i virkeligheten. Altså, at alt jeg hadde var en stor kjeft. 
Du kan sikkert forestille deg at vi ikke gikk særlig godt sammen. Jeg pleide etter 
hvert kun å snakke med ham om ting som angikk kunder, og ufarlige ting som 
musikk eller filmer. Når han blottla stupiditeten sin, som ikke bare var hans, men 
som er akkurat slik som hos en veldig stor del av den norske befolkningen, ble jeg 
så irritert, at jeg fryktet at jeg kunne komme til å skade ham. Det sies at vold er 
det man tyr til når man ikke behersker språket. Det er ikke hundre prosent korrekt. 
Vold er også fristende når mottakeren ikke forstår språket. Jeg tror alle som har 
forsøkt å diskutere med en idiot, skjønner hva jeg mener. 

Jeg innså at det var umulig å formidle hva justismordet i 1994 hadde gjort med 
meg. Jeg kom til kort, uansett om jeg diskuterte på nett, eller med levende 
mennesker. Jeg ble som oftest møtt med et argument som at jeg «kunne jo bare 
snu ryggen til det». Betale de 50.000 kronene og kommet meg videre med livet 
mitt. I mine ører var dette omtrent som når man støter på en eller annen pur ung 
sørlandsjente, som tror at man kan løse alle verdens problemer «om man bare 
slipper Jesus inn!».

Norge har vegret seg vel for å studere skadevirkningene av justismord. Avisene 
skriver av og til om næringsdrivende som har blitt mistenkt for noe de ikke har 
gjort, og som deretter går konkurs. Det er ikke uvanlig å lese at en som har blitt 
uriktig beskyldt for noe kriminelt, ender opp som uføretrygdet. Belastningen ved 
et justismord – å faktisk bli dømt for noe man ikke har gjort, er langt større. Jeg 
hørte en gang et radioprogram der noen forskere hadde sett på hvilke skader 
flyktninger som kom hit til landet slet med. Det gjaldt flyktninger som hadde 
opplevd grov tortur og voldsomme overgrep i hjemlandet. Folk som var blitt 
pisket, utsatt for elektrosjokk, utsatt for amputasjoner, og som hadde sett eller hørt 
andre fanger, slektninger eller venner bli drept på de mest bestialske måter. De 
norske forskerne hadde sett både på hvilke forsvarsmekanismer flyktningene 
hadde utviklet mens overgrepene pågikk, og hvilke psykiske problemer de slet 
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med senere. Jeg holdt på å kjøre av veien da jeg for første gang fikk listet opp 
nøyaktig de metodene jeg selv hadde brukt for å overleve i Bergen fengsel. Jeg 
kjørte inntil fortauet og slo av motoren. Forskerne presterte deretter å sette ord på 
de mest alvorlige problemene jeg opplevde. Mine skader. Dette var et sjokk. Det 
var først etter å ha hørt dette programmet, mange år etter justismordet, at det gikk 
opp for meg hvor alvorlig et slikt overgrep er. Og at det jeg hadde opplevd som et 
helvete av fortettet smerte, faktisk var like ille som grov tortur. Det var også på 
dette tidspunktet det gikk opp for meg hvorfor det var umulig å få vanlige folk til 
å forstå hvordan jeg reagerte, og hvorfor jeg ikke kan legge fortiden bak meg. Vi 
befinner oss på hver vår side av en uoverkommelig kløft. 

Jeg skifter stilling. Det verker svakt i ryggen igjen. Jeg burde vært hos en 
kiropraktor. Men det kunne ikke falle meg inn å be om noe sånt i fengselet.

På egne ben
Vinteren 2005 var jeg veldig mye sammen med Dag. Nesten like ofte som vi to 
hang sammen en gang. Han pleide å ringe like etter  kontortid. Så kjørte jeg og 
hentet ham, og vi leide en DVD som vi så på kontoret mitt. Jeg brukte ikke lenger 
huset til min far. Etter at laget vårt gikk i oppløsning, hadde jeg ikke hatt bruk for 
det, og noen hjemløse venner av meg lånte det. Så når jeg var med Dag, var vi 
som oftest på kontoret mitt.

Vi var også på kino, eller på byfjellene, eller vi var på Stedet og spilte. Vi 
kjedet oss aldri når vi var sammen. Vi hadde akkurat samme smak for det meste. 
De viktigste unntakene var at han likte jenter og skrekkfilmer. Vennskapet var 
intenst, og det forandret både ham og meg. Jeg oppdaget omtrent på denne tiden 
at den sterke kjærligheten til Dag, som venn, hadde drept forsettet om hevn. Jeg 
kunne ikke både hate rettsovergripere, og være glad i Dag, med like stor 
intensitet. Da jeg var med ham var jeg glad, fri og lykkelig. Følelser jeg hadde 
glemt i løpet av de siste ti årene.

Helt fra jeg traff Dag, var jeg klar over at dette var noe veldig spesielt. Derfor 
prioriterte jeg alltid ham først, uansett hvor opptatt jeg var. Ringte han, så la jeg 
arbeidet til side og dro og hentet ham.

Et sted mellom vinter og vår, fikk Dag lyst på en tråsykkel. Jeg hadde antydet 
at det kunne være en god idé, for da kunne vi dra på sykkelturer sammen, og han 
kunne komme seg enklere til og fra meg. Moren syntes det var en strålende idé, 
og gav ham penger til sykkelen. Problemet var at hun ikke ante hva en sykkel 
faktisk koster. Så jeg tilbød meg å spytte inn mellomlegget. 

Da vi var i sykkelbutikken, ringte de fra sykehjemmet til min far og fortalte at 
han var død. Han hadde sovnet inn. Jeg ble selvfølgelig trist, men for hans del var 
det best sånn. De siste månedene hadde han vært veldig dårlig, og han kjedet seg 

64



noe helt fryktelig. 
Økonomisk sett var det en katastrofe. Jeg hadde ikke mer enn noen tusenlapper 

i lommeboken, som jeg hadde lovet bort til Dag. Jeg gav Dag pengene til 
sykkelen han hadde lyst på.

Nå måtte jeg enten tjene penger, ta hevn eller dø. Jeg innså at det bare var det 
første alternativet som var aktuelt. Om jeg startet mitt eget personlige firma, 
kunne jeg tjene penger uten at staten fikk fingrene i de 50.000. Nå var ikke dette 
det eneste jeg «skylte» staten. For da jeg ble uskyldig dømt, og innså at jeg var 
rettsløs, var en av reaksjonene mine å kutte all kontakt med myndighetene. Jeg 
sendte for eksempel ikke inn noen selvangivelse. Det førte til at jeg ble 
skjønnslignet. Jeg ble til og med skjønnslignet for en høy inntekt, mens jeg 
«sonet» for det som aldri har skjedd, i Bergen fengsel. Å betale skatt for inntekter 
staten fant på, var selvfølgelig uaktuelt. Å betale skatt, var i det hele tatt uaktuelt. 
Skulle jeg, etter alt det jeg har vært gjennom, liksom betale lønnen til det korrupte 
bergenspolitiet, og resten av pakket i det såkalte «rettsapparatet». Rent filosofisk, 
anså jeg det sånn at Norge hadde sagt opp den såkalte «samfunnskontrakten». 
Dette er en tenkt «kontrakt» som innebærer at hver person i et land, gir avkall på 
visse friheter, og underkaster seg visse lover, i bytte mot visse rettigheter. 
«Samfunnskontrakten» er den filosofiske begrunnelsen for at en stat for eksempel 
kan kreve inn skatt. Da jeg i praksis ble behandlet som rettsløs, var jeg fratatt 
disse rettighetene. Staten hadde sagt opp sin del av avtalen. Så jeg betraktet, hva 
meg angikk, hele avtalen som oppsagt. En konsekvens av dette, var selvfølgelig at 
jeg heller ikke krevde noe fra staten. Å gå på sosialkontoret om jeg skulle være 
blakk, var utenkelig. Å motta noen form for trygd eller stønad, var ikke mulig. 
Først og fremst fordi jeg faktisk helt oppriktig, hadde snudd ryggen til samfunnet. 
Men også fordi at staten straks ville begynt å trekke de 50.000 fra denne 
inntekten. Jeg ville øyeblikkelig ha tatt mitt eget liv, dersom det var den eneste 
måten å unngå og motta trygd. Å ikke betale de 50.000 i «erstatning», har vært 
min første prioritet siden justismordet i 199432. Å ikke betale skatt, for inntektene 
staten hadde funnet på, var andre prioritet. 

Med et personlig firma, kunne jeg tjene penger helt lovlig, og så fyre i peisen 
med det staten måtte sende av krav. Dersom jeg derimot tok en vanlig jobb, ville 
staten forsynt seg av lønnen min, før pengene engang nådde frem til meg. Så det 
har aldri vært noe alternativ. 

Jeg registrerte et personlig selskap. Her var jeg nøye med formalitetene. 

32 Jeg solgte (for å nedbetale banklån), gav bort eller ødela alt jeg eide, etter justismordet 
i 1994. De siste tusenlappene mine brente jeg i en ventecelle i Bergen fengsel. Jeg 
avsto fra millionarven etter min far. Jeg takket, som jeg har nevnt tidligere, nei til 
kremjobber på tre kontinent. Blant annet et jobbtilbud i en prestisjefylt seniorstilling i 
et av de mest kjente IT selskapene i USA.
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Absolutt alt ble gjort helt etter boken. Alle papirer ble sendt inn innen tidsfristene. 
Alle opplysningene var korrekte. Regnskapet ble ført i henhold til lover og 
forskrifter. Momsen ble oppgitt korrekt og betalt på forfall. Moms er, i motsetning 
til skatt, penger man krever inn på vegne av staten – så å ikke betale moms, er 
jevngodt med tyveri. Jeg sørget for å holde inntekten såpass lav, at myndighetene 
ikke burde la seg provosere. 

Firmaet gikk strålende fra dag en. Jeg var lei av å ikke ha noe egnet sted å være 
med venner. Dag og noen få andre kunne være på kontoret, men det var liksom 
ikke et sted å invitere noen på en date. CK var i militæret på denne tiden, og ville 
veldig gjerne flytte hjemmefra når han dimmet. Vi ble enige om å dele på en 
leilighet. Vi fant en nydelig leilighet i gangavstand fra både familien hans og 
kontoret mitt, og flyttet inn. Det vil si, han flyttet inn. Jeg disponerte et knøttlite 
soverom der, men jeg var sjelden «hjemme», bortsett fra da jeg hadde besøk av 
venner.

En av disse vennene var Remi, en venn av Dag. Han var ett år yngre, og svært 
pen. Vi hadde det kjempefint sammen. Dette var en helt annen type vennskap; 
mer som det Martin og jeg en gang hadde delt, der fellesnevneren var at vi begge 
likte ham. Ikke misforstå meg, vi hadde massevis av respekt for hverandre, og han 
ble etter hvert en av de nærmeste vennene mine. Han tok ofte med seg venner opp 
til meg. Vi hadde det greit, selv om de fleste av disse guttene ikke ante at jeg var 
homofil. Denne kontakten med stadig nye gutter i 14 – 16 års alderen, gav meg en 
interessant innsikt i ungdomskulturen på denne tiden. Moren til Remi hadde gått 
på på Steinerskolen, ett trinn over meg. Remi moret seg senere over at moren 
snakket positivt om den «Jarle» hun husket fra skolen, og hatet den «pedofile 
Jarle» som politiet hadde fortalt at sønnen hang sammen med. Hun gjennomskuet 
ikke at det var en og samme person. Remi kjente mange personer i miljøet rundt 
Steinerskolen. Min første kjærlighet, den lubne 14-åringen i klassen min, var en 
venn av moren, som han ofte hadde snakket med. Vi hadde mye gøy når vi 
diskuterte disse personene. 

En vår-kveld Dag og jeg hadde vært på kino, ble vi overfalt. Jeg hadde parkert 
bilen i Bygarasjen i Bergen sentrum. Vi gikk langs busstasjonen, da jeg oppfattet 
en bevegelse i øyekroken og automatisk parerte et spark mot hodet, bak fra siden. 
Sparket ble levert av en eller annen narkis. Han hadde gjenkjent meg, og mente at 
han måtte redde Dag. I hans tåkete fantasi var Dag en tiåring som jeg lurte med 
meg, og det var nok bare snakk om minutter, før jeg dro gutten inn i en busk og 
voldtok ham. Narkisen mistet enhver lyst til å sloss, da jeg snudde meg mot ham 
med hevet guard. Jeg var nesten et hode høyere, og minst dobbelt så tung. Jeg var 
dessuten veltrent og edru. Han fortalte Dag at jeg var en farlig pedofil, og at jeg 
hadde vært i fengsel. Dag bad ham dra til helvete. Så snudde vi ryggen til ham og 
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gikk videre. Han fulgte etter noen meter bak oss, mens han skrålte så høyt han 
kunne at jeg var en farlig pedofil som var på vei for å voldta denne stakkars lille 
gutten. Folk så bestyrtet på oss. Han klarte å komme seg foran oss og gav seg ikke 
før vi stoppet. Igjen henvendte han seg til Dag, og spurte om han ikke var riktig 
klok som hang sammen med meg. Dag klikket. Han brølte til fyren at han visste 
hvem jeg var, og at det var han som ville pule!

– Er det greit? Kan du dra til helvete no? skrek Dag,
Narkisen ble rasende, og nå var det Dag han skulle banke. Her var han den 

høyeste, og han gikk løs på Dag med stor iver. Jeg visste ikke hva jeg skulle 
gjøre. Jeg gjorde meg klar til å fly på ham, men Dag klarte seg fint alene. Han 
slengte narkisen inn i et gjerde, der han mistet balansen og falt. Dag advarte ham 
mot konsekvensene hvis han prøvde å reise seg igjen. Jeg har aldri sett ham så 
sint. Det narkisen selvfølgelig ikke visste, var at Dag og jeg ofte sparret sammen, 
så Dag  var vant til å sloss mot en mye større person. Narkisen ble lydig liggende, 
og vi gikk for andre gang. 

At jeg ble angrepet av en eller annen tulling, var ikke noe nytt. At jeg ble 
angrepet når jeg var sammen med en gutt, hadde ikke skjedd før. Jeg var rystet 
over at Dag plutselig var blitt målet for aggresjonen. Hva om vi hadde blitt 
angrepet av noen som kunne sloss? Eller av flere personer? Jeg var sårbar fordi 
jeg brukte briller. Det tok nesten et minutt fra jeg tok av meg brillene, til jeg 
kunne sloss effektivt. Noen dager senere bestilte jeg en laseroperasjon av øynene. 

En av kundene til Joachim var Bergen Energi. De var den første kommersielle 
kunden på brannveggen min, og brukte den ikke bare på hovedkontoret i Bergen, 
men også på kontorene sine i flere andre byer og land. En av Bergen Energi's 
største kunder var Siemens. Siemens tok datasikkerhet alvorlig. Nå hadde de 
sendt to eksperter på datasikkerhet for å foreta en sikkerhetsrevisjon hos Bergen 
Energi. Stemningen der var mildt sagt nervøs. Jeg fikk i oppdrag å presentere 
brannveggen, som selvfølgelig var en av de mest kritiske komponentene. Jeg må 
innrømme at jeg hadde sommerfugler i magen da jeg reiste til Bergen Energi 
denne formiddagen. Frem til nå var ikke sikkerheten i brannveggen min vurdert 
av noen andre enn meg – ganske enkelt fordi hverken Joachim eller noen av 
kundene hans hadde noen som var i nærheten av min kompetanse på området. Å 
skulle stå til rette ovenfor eksperter som utelukkende jobbet med datasikkerhet, på 
høyt nivå, var både skremmende og spennende. Dersom jeg hadde oversett noe 
viktig, så risikerte jeg ikke bare å miste ansikt ovenfor Bergen Energi. Om feilen 
var alvorlig nok, ville det få konsekvenser for Siemens kundeforhold til min 
kunde. 

Folkene fra Siemens viste seg å være svært hyggelige. De var også 
kompetente. Fagpersoner til fingerspissene. Det første de ville vite, var hvilken 
teknologi brannveggen baserte seg på. Jeg fortalte at jeg hadde laget en egen 
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løsning, basert på Linux. Seniorrevisoren smilte trett og spurte hvilken 
Linuxdistribusjon vi benyttet. Jeg forklarte at vi hadde valgt Debian. Han nikket 
anerkjennede. Det var et fornuftig valg, mente han. Så ville han se hvordan alt var 
konfigurert. Vi brukte en drøy time på å gå gjennom alt. Brannveggen ble 
godkjent. Jeg pustet ut. Han anbefalte et par justeringer, men var alt i alt meget 
godt fornøyd. Etterpå snakket vi fag. Han spurte hva jeg ellers drev med, og jeg 
fortalte om en ny webløsning jeg hadde skissert for Bergen Energi. Webløsninger 
som presenterer sensitiv informasjon er et mareritt for sikkerhetseksperter. Det er 
så mange potensielle fallgruver, at de fleste av oss egentlig anbefaler å ikke bruke 
internett til sånt.

Vi hadde et konferanserom for oss selv. Jeg skisset raskt opp hvordan jeg 
hadde foreslått å bygge programmene som lå bak hjemmesidene. Ved å gjøre 
noen få ting på en helt ny måte, kunne jeg unngå nesten alle kjente 
sikkerhetssvakheter på nettsider. Han la fra seg papirene sine på et bord og 
studerte skissen min nærmere. 

– Hvor i allverden har du funnet dette? spurte han til slutt. 
Han var en erfaren og oppdatert sikkerhetsekspert, og han hadde aldri sett dette 

før. Metoden var så enkel og elegant, at når man først så den, virket den helt 
selvsagt. 

Jeg kan i inspirerte øyeblikk tenke ut tekniske løsninger som er, om ikke i 
verdensklasse, så i alle fall blant det beste som blir uttenkt i Norge. Denne 
webløsningen til Bergen Energi var en slik ting. De hadde forklart problemene de 
stod ovenfor; enorme datamengder som skulle presenteres. Noen kunder, som 
Siemens, hadde ekstreme krav til sikkerhet. Andre kunder, som en del norske 
kommuner, ville heller ha det bekvemt. Men data måtte selvfølgelig ikke, under 
noen omstendigheter, lekke mellom kundene, eller komme på avveie. I et inspirert 
øyeblikk, fant jeg en løsning. Jeg brukte et par måneder på å lage en fungerende 
prototype, som blant annet viste at den gratis databasemotoren MySQL, var 
kraftig nok til å håndtere over en milliard kartotekkort. Jeg foreslo å bruke to eller 
tre fysiske datamaskiner, mitt eget publiseringsverktøy33, og en del programmer 
skrevet i PhP. De kritiske delene skulle skrives i C++34.

33 I en versjon lisensiert fra Joachims firma
34 Det ligger utenfor denne bokens ramme å gå inn på en dypere beskrivelse av tekniske 

detaljer. Men for datakyndige lesere kan jeg nevne at systemet bestod av flere deamons 
skrevet i C++, plugins for Apache2 og php skrevet i C++, og en serie CGI programmer 
skrevet i C++. Systemet hadde en avansert cache. All dataflyt skjedde i XML format, 
der jeg skrev uhyre effektive stackbaserte C++ bibliotek for XML generering, C++ 
klasser og macroer som også reduserte muligheten for programfeil. De forskjellige 
modulene kommuniserte dels via MySQL, og dels via the Internet Communiction 
Engine (ICE), et moderne alternativ til CORBA. Alle C++ programmene ble utviklet i 
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Som du husker, hadde jeg alltid massevis av fantasi og kreativitet da vi vokste 
opp. Realisme var aldri min sterke side. Når jeg sier var, så er det fordi realismen 
fort nok innhentet meg høsten 2005. Jeg bommet grovt på hvor lang tid det ville 
ta å få systemet ferdig. Noen dager fryktet jeg også at jeg hadde foreslått en 
løsning som rett og slett ikke lot seg lage. At den underliggende teknologien kom 
til kort, eller at mine egne kunnskaper ikke strakk til. Bergen Energi presset  på 
for å få fortgang. Den ene deadlinen etter den andre falt. Det gikk fremover, men 
jeg ble ikke ferdig. Jeg nærmet meg ikke engang ferdig. Jeg begynte å arbeide 
som en besatt. Jeg droppet alt annet enn dette ene prosjektet. Jeg sa for første 
gang til Dag at jeg ikke hadde tid å være med ham, Ikke en gang, men nesten hver 
eneste gang han ringte. Jeg satte alle mine egne prosjekter på hold. Jeg var nesten 
aldri på Stedet lenger. Hjemmesidene mine ble heller ikke oppdatert. Jeg satte alle 
prosjekter hos andre kunder på hold, og utførte bare brannslukking. Jeg jobbet 
intenst fra jeg våknet til jeg stupte. Jeg hadde ingen døgnrytme. Jeg sov, jobbet og 
sov. Maten bestod stort sett av pizza eller mikrobølgemat. 

I februar 2006 kom jeg endelig i havn. Da hadde jeg i løpet av ni måneder 
produsert mer enn tilsvarende 64 årsverk i Microsoft35. 

Da jeg nå endelig ringte til Dag, var det han som ikke hadde tid. Jeg innså 
senere at dette prosjektet hadde kostet meg det mest verdifulle jeg hadde. Jeg 
hadde gjort den samme feilen som utallige andre menn; latt faglige ambisjoner 
ødelegge privatlivet. En så høy pris finnes det ikke et eneste prosjekt i hele verden 
som er verdt. 

Det er blitt sent. Jeg har trukket gardinen for panserglasset i det vesle vinduet i 
cellen. Eller kanskje det har vært trukket for hele dagen. Jeg tenker på Tommy. 
Det er ikke så ofte jeg tenker på ham, selv om det er hans løgn som har plassert 
meg her. Langt bak i bevisstheten min lever det en angst for at han snakker sant. 
Men jeg klarer å undertrykke den. Jeg antar at minnet mitt er korrekt. Jeg er nødt 
til det. Ellers vil jeg bli gal. Det vil si, dersom han virkelig snakker sant, så var det 
vel neppe snakk om å bli gal... 

Jeg tror han lyver. Jeg syntes synd på ham. Jeg vet ikke hvorfor han har løyet, 
men jeg forstår hvordan en slik løgn langsomt vil ødelegge ham. Det er en sånn 
løgn man ikke kan trekke tilbake. Moren hans vil synes forferdelig synd på ham, 

Visual Studio 7.1 under Windows XP, mens driftsmiljøet var Suse Enterprise Linux på 
HP blade servere. C++ programmene benyttet mitt eget «WarLIB» C++ 
klassebibliotek, som er lisensiert som åpen kildekode (LGPL).

35 Målt etter antall tusen linjer kildekode som var skrevet. Sammenligningen er 
selvfølgelig ikke reell, da Microsoft produserer vanvittig mye mer dokumentasjon enn 
meg, og dessuten tester koden langt bedre. Programmene mine viste seg likevel å være 
svært robuste. For datakyndige kan jeg nevne at der ikke fantes ressurslekkasjer eller 
deadlocks, og at programmene, såvidt jeg vet, aldri har krasjet med en segfault.
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og trøste ham. Han vil synke dypere og dypere, for han har ikke opplevd det han 
får trøst for. Han fortjener ikke denne trøsten. Trøsten vil ikke lindre den 
gnagende uroen hans. Moren vil oppdage at han blir verre. Hun vil trykke ham til 
seg. Si lindrende ord, slike ord som mødre sier. Han vil krympe seg. En angst vil 
gripe ham. En angst for at moren får vite hva som egentlig skjedde, den natten. En 
forferdelig angst for hva moren vil tro om ham, om hun innser at han har løyet. 
Moren vil sanse angsten hans. Hun vil tilskrive den voldtekten. Hun vil trøste ham 
med ord som bare forsterker smerten. Og det er ingen vei ut. Ingen ting han kan 
gjøre. Han vil bli sendt til psykolog. Han kan ikke fortelle psykologen hva som 
har skjedd, for det som «skjedde» er en løgn. Om behandlingen i det hele tatt har 
noen effekt, vil det være å gjøre ham verre. Han vil bare bli verre. Og han vil 
frykte meg. Han vet at jeg står utenfor samfunnet. At jeg ikke vil nøle med å 
angripe ham. At jeg ikke vil nøle med å drepe ham. Jeg snakket om politidrap. 
Han tvilte ikke på at jeg var i stand til det. Jeg snakket om skytevåpen. Han 
forstod at jeg snakket sant. Der er ingen som kan beskytte ham mot meg. Han vet 
det. Han vet at jeg vet det. Han er livredd. Han er alene. Det verste er at han 
forstår at en slik løgn ikke kan skje ustraffet. Og de som nå støtter ham, kommer 
til å foraktet ham, hate ham, når de får vite sannheten. 

Han har løyet seg inn i et helvete han ikke kan unnslippe. Jeg synes nesten synd 
på ham. 

Jeg lurer på om Tommy opplevde det som skjedde som et overgrep. Jeg får det 
ikke til å stemme. Men man vet jo aldri sikkert hva som rører seg i et annet 
menneske. Denne tanken plager meg. Det er veldig ekkelt å tenke på at jeg kan ha 
gjort noe som krenket ham. Men jeg husker ham som en glad gutt. Både om 
kvelden, natten og neste dag. Han sa pene ting til meg dagen etter. Ting man ikke 
sier til noen man er sint på. Likevel er det jo helt klart noe som har gått galt. 

Løslatt
Mandag, 21. august 2006

Jeg har fortsatt ikke fått rene labber. Jeg har heller ikke fått hverken lesebriller 
eller leselampe. Jeg har tatt saken opp med Turid. Hun virker oppgitt over 
fengselet. De ignorerer ganske enkelt enhver henvendelse om dette, uansett om 
det skjer muntlig eller skriftlig.

Det er tydelig at fangevokterne tar det for gitt at jeg kommer til å sitte 
varetektsfengslet til jeg blir dømt. Turid mener at Høyesterett kanskje vil løslate 
meg, siden fengslingen er ulovlig. Men hun har sine tvil, hun også. Politiet virker 
fast bestemt på å la meg sitte her. De liker meg ikke, og jeg har ikke latt meg 
avhøre en eneste gang, hverken av dem eller av forhørsretten. Selv forbereder jeg 
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meg på det verste. Jeg har kladdet et brev til en gammel venn, som muligens kan 
fungere som en slags personlig sekretær på utsiden. Jeg har ikke tilgang til 
internett fra fengselet, men jeg er ikke fratatt retten til å ytre meg. Med en 
sekretær på utsiden, kan jeg fortsette å kommunisere via epost og i 
diskusjonsfora. Brevet er ferdig formulert, men jeg har ikke renskrevet det, så jeg 
får det ikke med posten denne morgenen. 

Jeg spiser to skiver til frokost. Så begynner jeg på treningsprogrammet mitt. 
Først oppvarming, så uttøying, og så litt styrketrening. Etter ca. 60 av dagens 100 
armhevinger, låser ryggen seg. Jeg banner og setter meg i sengen. Disse 
problemene vil bare bli verre og verre, til en kiropraktor løser opp de fastlåste 
leddene. Jeg gir opp trening, og leser helt til de kommer med middagen. Dette er 
en av de to dagene denne uken jeg skal spise middag. Jeg spiser halve porsjonen 
med kjøttpudding og drikker opp resten av juicen fra frokosten. Så setter jeg meg 
til å lese igjen. 

I firetiden ringer telefonen på cellen. En fangevokter forteller at jeg skal løslates. 
Jeg må pakke tingene mine og gjøre meg klar. 

Det er ikke så mye å pakke. En konvolutt med papirer, sandaler og en 
toalettveske. Jeg tar på meg mine egne klær. De etterhvert veldig skitne labbene, 
en bukse, en boxershorts og en t-skjorte. Ingen genser. Ikke noe yttertøy. Det er 
de samme klærne jeg hadde på meg på kontoret da jeg ble arrestert. Jeg blir ført 
fra cellen til mottaket, ved slusen man bruker for å komme inn eller ut av 
fengselet. Her kommer en fangevokter, glad og fornøyd, med en leselampe de har 
kjøpt til meg, for mine egne penger. Jeg ser på ham og spør hva han tror jeg 
trenger den til nå. 

– Skal du ikke ha den med deg? spør han overrasket. 
Jeg gidder ikke å svare. 
Jeg får det som er igjen av pengene mine, fortsatt litt over fem tusen kroner, 

lommeboken og passet mitt. Nøklene mine har de ikke. Jeg må stikke innom 
politiet i sentrum, så kanskje jeg får dem der. Joda, det skulle ta seg ut. Jeg har 
ingen planer om å oppsøke politiet. Og uten nøkler kan jeg ikke dra hjem. Hjem 
er forresten ikke trygt. Dersom noen hadde voldtatt Dag, så ville jeg ikke bare 
drept jævelen, jeg ville gjort det på en utspekulert ydmykende og smertefull måte. 
Tommy snakket om treneren sin som en person som kunne ha en lignende 
tilnærming til denslags. Nå er Tommy riktignok en løgner, men foreløpig vil nok 
vennene hans tro på ham. Og jeg aner ikke hvilke ressurser jeg har igjen, hverken 
av penger eller våpen. Jeg rusler til busstoppet ved hovedveien og tar en buss inn 
til sentrum. Der kjøper jeg en billett til nattoget til Oslo. Så går jeg på Dressmann 
på Bystasjonen og kjøper en jakke. Det begynner å bli kalt.

Tirsdag, 22. august 2006
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Jeg setter meg på en internettkafé noen minutters gange fra Jernbanetorget i Oslo 
og leser for første gang hva pressen har skrevet om meg. Bergensavisen har 
selvfølgelig tatt helt av. De lever av å servere fotball og «krim» til et publikum 
som dannede mennesker helst unngår; omtrent det samme «markedssegmentet» 
som FRP og TV2 henvender seg til. I nettutgaven 30. juli 2006 er jeg igjen 
«pedodømt36», og de er nøye med å gi såpass fyldige opplysninger, at alle som 
gidder, kan identifisere meg. Mesteparten av «fakta»-opplysningene er, som de 
pleier å være i BA, misvisende eller direkte løgn. Bergens Tidende er også 
tendensiøse, men de skriver ikke like mye. Jeg har en oppfatning av at BT la meg 
for hat etter at de måtte punge ut med et større beløp til forlaget som utgav 
«Skjønnheten Loven og Sannheten» i 2000. BT er i egne øyne en veldig seriøs 
avis, og de har faktisk enkelte seriøse journalister på lønningslisten. Men BT kan 
også være en ekstremt ondskapsfull avis. Og når de er i det lunet, er de ikke 
hakket bedre enn BA. Siden mange av leserne oppfatter BT som en avis (i 
motsetning til BA, som i beste fall kan oppfattes som en slags lettfattelig smuss-
underholdning, der pupper og glinsende underliv er byttet ut med «sport»), kan 
BT gjøre stor skade når de lyver. Jeg er opprørt over det jeg leser i nettutgaven.. 

Som jeg har regnet med, er saken ikke gått upåaktet hen på usenet. De fleste 
mener at jeg er skyldig i voldtekt. Noen fryder seg med «hva var det jeg sa» type 
innlegg, mens andre mener at jeg må få fred. Først skal jeg gjennom en rettferdig 
rettssak, og så skal jeg sone en lenger dom for ugjerningen jeg har begått. Jeg 
fråder av raseri. Men det er ikke så mye jeg kan gjøre. Selvfølgelig tar de det for 
gitt at jeg er skyldig – både nå, og i 1994. Å tro at noen virkelig blir utsatt for to 
uavhengige, falske voldtektanklager, er nesten umulig. Jeg har selv vaklet. For 
utenforstående, som dessuten bare kjenner saken fra BT eller (Gud forby) BA, 
finnes der ingen tvil. Jeg skriver noen halvhjertede innlegg hvor jeg forsvarer 
meg. Jeg skriver også en artikkel på hjemmesiden min, hvor jeg hevder min 
uskyld. Jeg skriver ikke noe om hva som faktisk har skjedd – bare at jeg er utsatt 
for en falsk anklage, og kort hva denne anklagen går ut på. Jeg innser at jeg har en 
håpløs kamp foran meg. 

Når jeg møter venner i Oslo, går det med et sjokk opp for meg hvor redusert jeg 
er37. Jeg er knapt nok en skygge av meg selv. Den intellektuelle kapasiteten min er 
nesten helt borte. Jeg klarte å tilpasse meg varetekt, men nå sliter jeg alvorlig med 
å omstille meg.

Noen dager senere snakker jeg med en av kollegene til Turid Mæland. Turid er 

36 Å være pedofil er ikke straffbart – og dermed ikke noe man kan dømmes for.
37 En av vennene mine der ble dypt sjokkert da han opplevde at jeg hadde problemer med 

å formulere sammenhengende setninger. 
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ikke tilgjengelig. Jeg spør om advokatkontoret kan få fatt i nøklene mine. Og 
PCen min og mobiltelefonene mine. Jeg kan ikke jobbe uten. Advokaten i Bergen 
mener at det enkleste er at jeg går til politiet selv. 

– Dersom jeg noensinne går ned til Bergen politikammer frivillig, blir det for å 
drepe noen som arbeider der. Det kan du forøvrig bare hilse jævlene og si.

– Det er det neppe så fornuftig å si det til dem, svarer advokaten knusktørt.

Jeg er rastløs, og vandrer hvileløst omkring i hovedstaden. Noen ganger sammen 
med venner, men som oftest alene. Jeg prøver å se et mønster. Finne et svar på 
hvorfor Tommy lyver. Jeg husker ikke når jeg først la merke til ham. Vennene 
hans, Martins fetter Fredrik og et par andre, hadde dukket opp på Stedet igjen, 
våren 2006. 

Tommy
Jeg likte absolutt ikke at de var kommet tilbake. Fredrik hadde vokst voldsomt, og 
selv om han bare var fjorten, så han ut som en seksten - syttenåring. Han hadde en 
kamerat som var litt mørkere i huden enn etniske nordmenn. Kameraten var svært 
pen, men jeg motstod enhver impuls om å ha noen kontakt med dem. Jeg husket 
godt hvilket helvete disse guttene stelte i stand to år tidligere.

Guttene var av en helt annen oppfatning. De klengte seg på meg hver eneste 
gang jeg møtte dem. De ville være med i det halvveis oppløste laget, Dragene, 
noe som var helt uaktuelt. De var de siste menneskene på jorden jeg ville sluppet 
inn på laget. Men de maste og maste. Satte seg ved meg, uansett hvor jeg satte 
meg i pausene. De snakket som om de ikke husket noe av det som hadde skjedd; 
som om Martin aldri hadde vært der; som om de ikke ante at moren til Fredrik 
hadde prøvd å true meg bort fra Stedet. Oppførselen deres gav ikke noen mening. 
Etter at vi hadde spilt, maste de om at jeg skulle kjøre dem hjem. En kveld sa jeg 
ja. Jeg ville finne ut hva de egentlig drev med. Jeg sa rett ut til Fredrik at han ikke 
kunne være med på laget mitt, fordi han hadde slektninger som hatet meg. Gutten 
virket oppriktig overrasket. Noe sånt hadde han aldri hørt om, sa han. Jeg gav 
han, og de andre, adressen til hjemmesiden min, og håpet at det skulle være nok 
til å holde dem unna. Der står det svart på hvitt at jeg er homo, og disse guttene 
virket ikke spesielt åpensinnede. Men ingenting hjalp. De ville være bestevennen 
min. 

Det første minnet jeg har av Tommy, er at han satt en halv meter til høyre for meg 
på Stedet. Det var i en av pausene. Han ser meg dypt inn i øynene. Han er lubben, 
kledd i en dongeribukse og en svett t-skjorte. Han smiler. Fredrik sitter foran meg. 
Sjefen på laget jeg en gang startet, men senere sluttet i, sitter på huk ved siden av 
Fredrik. Vi har vært gode venner i mange år, og hatt mye gøy sammen. En gang 
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lot vi som vi var kjærester på båten til Newcastle. Vi råklinte i den fineste 
restauranten om bord, danset hett og intimt på dansegulvet, klappet hverandre på 
rumpen hver gang vi så en pensjonist, og hadde det dritgøy. En gang hadde vi hatt 
en dobbeltdate, der jeg datet broren til damen hans, og en 14 - 15 år gammel 
venninne av damen hans viste seg å være forelsket i meg. Nå brøt han ut i spontan 
latter, klapset Tommy på hodet og utbrøt:

– Flørt litt mer med Jarle, da! hihihihihi!
Jeg hadde ikke lagt merke til at gutten flørtet. Men han gjorde faktisk det. 

Tommy fortsatte å flørte. Nå la jeg merke til det. Og jeg var smigret. Jeg var tross 
alt såpass gammel og herjet at det ikke var vanlig at gutter flørtet med meg. Som 
regel var det meg som flørtet med dem. Ikke på Stedet riktignok, men andre 
gutter, i andre sammenhenger. At en gutt flørtet med meg, og det helt uten at jeg 
hadde vist ham noen interesse, var både overraskende og smigrende. Han var ikke 
noen fotomodell. Han var for tjukk. Klærne hans satt ikke helt som de skulle. 
Trekkene i ansiktet var ikke regelmessige. Han hadde antydning til kviser. Ikke 
mange, men nok. Håret hans var bustete. Men han hadde snille øyne. Og mens 
han smilte, var han faktisk riktig pen. Både pen og tiltrekkende. 

Jeg fant ut at han var 15 år gammel. Jeg kjente femtenåringer jeg ville hatt sex 
med uten å nøle, dersom de hadde vært interessert – gutter som absolutt var verdt 
risikoen. Tommy var ikke i den klassen. Men dersom han var interessert, så hadde 
jeg ikke noe imot å bli mer intimt kjent med ham når han ble seksten, og lovlig. 
Så jeg møtte blikkene hans. Og jeg prøvde ikke lenger å unngå ham og vennene 
han holdt seg med. Å slippe dem inn på laget, var selvfølgelig like uaktuelt. Ikke 
var de gode nok heller.

Snurre likte ham ikke, og var irritert når jeg snakket med ham. Han forstod ikke 
helt hva som foregikk, men han hadde konkludert med at gutten var talentløs i 
Spillet. Snurre var ikke blitt landets beste Spiller ved å kaste bort tiden sin på 
dårlige talenter. Han ville helst spille alene mot meg, eller i hvert fall ha meg på 
tomannshånd og diskutere nye spillteknikker. Det var sånn han raskest ble bedre. 
Det er egentlig underlig. Jeg tok langt fra like mye poeng som ham i vanlige spill, 
men jeg var den eneste spilleren han hadde møtt som kunne gi ham virkelig hard 
motstand. En gang hadde jeg spilt ham ut av arenaen to ganger i løpet av et eneste 
spill. Snurre betraktet Tommy som en ren distraksjon. 

I juni eller begynnelsen av juli 2006 spilte vi hele natten. Da fungerte det slik at 
man dannet lag som skulle være mest mulig jevnbyrdige. Man fordelte de 
sterkeste spillerne på hvert sitt lag, og så skulle vi på rundgang velge ledige 
spillere. Da det var min tur og velge, og alle de dyktige spillerne var valgt, valgte 
jeg Tommy. 

Han oppførte seg nesten som vi skulle vært kjærester. Da jeg satte meg på 
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gulvet i en pause, med føttene foran meg, satte han seg i vinkel til høyre foran 
meg, og la føttene sine over mine. Jeg så at andre spillere reagerte, men det var i 
alle fall ikke jeg som flørtet med noen. Så jeg sa ikke noe til ham om det der. I 
stedet spurte om jeg kunne få telefonnummeret hans. For at det ikke skulle virke 
for påfallende, spurte jeg etter nummeret til Fredrik, han pene mørkhudede, og et 
par andre samtidig. Alle gav meg numrene sine, og jeg skrev dem sirlig etter 
hverandre i notisblokken jeg alltid hadde med meg.

Mandag, 24. juli 2006

Jeg fortalte deg at Tommy og jeg først ble skikkelig kjent da vi begge reiste til 
Danmark. Først han, og senere jeg. Han ordnet det så han skulle overnatte hos 
meg den samme mandagen som jeg kom tilbake til Norge. Snurre og jeg reiste 
med samme fly fra Danmark. Da vi var på Flesland flyplass utenfor Bergen, 
ringte Tommy. Snurre hadde dradd meg med inn på tollfrien for å fylle kvoten 
sin. Jeg pleier aldri å kjøpe noe på tollfrien. Tommy spurte om jeg kunne kjøpe 
med meg en flaske Martini. Han hadde aldri smakt Martini, men han ville gjerne 
smake det. Jeg sa at det var greit. Jeg kjøpte en helflaske Martini, og en helflaske 
med det norske brennevinet Vikingfjord. Egentlig synes jeg Gin er bedre sammen 
med Martini, men de fleste ungdommer foretrekker nøytralt brennevin. 

Jeg reiste fra flyplassen til kontoret mitt. Utpå ettermiddagen kjørte jeg ut i 
bydelen der Tommy bodde, for å hente ham. Ettermiddagssolen skinte. Det var en 
varm og fin dag. Tommy smilte glad da han satte seg inn i bilen. Han hadde på 
seg en lys dongeribukse som var brettet opp nesten til knærne, med et hvitt belte, 
fritidssko og en sort t-skjorte med emblemet til et band jeg ikke kjente. Klærne 
var ikke billige. De var rene, og han luktet godt av etterbarberingsvann eller 
manneparfyme. Gutten hadde pyntet seg for meg. Jeg betraktet kvelden som en 
date, og det så ut som, og luktet som, han gjorde det samme. Han var lykkelig. 
Det glimtet i øynene hans. Han smilte like bredt som Dag pleide å gjøre. Og 
akkurat som Dag, smilte han hele tiden på turen tilbake til kontoret. Jeg var også i 
godt humør. Sliten etter turen fra Danmark, og med antydning til søvnmangel, 
men jeg følte meg vel. 

 Vi hadde avtalt at vi skulle se en film eller to, når vi kom hjem til leiligheten 
min. DVD-samlingen min stod imidlertid på kontoret, så derfor stakk vi først 
innom der. Jeg hadde et par sverd hengende på veggen. Et treningsverd og et 
skarpt sverd. Han ble fra seg av begeistring da han så dem. Han smilte nesten 
manisk og var så lykkelig, at man skulle tro det var hans egne sverd han fektet 
med. Gutter liker skarpe ting. Jeg viste ham knivsamlingen min og forklarte litt 
om de forskjellige knivene. De fleste knivene var av merke SOG, et amerikansk 
firma som er mest kjent for å levere kniver til Navy Seals. Jeg hadde også en kniv 
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av merke Cold Steal, en av de skarpeste knivene som er produsert kommersielt. 
Den er sterkt inspirert av japanske sverd, og mye lenger enn en typisk vestlig 
kniv. Tommy var imponert, og han forelsket seg i alle sammen. Jeg viste ham 
øksen jeg hadde montert under skrivebordet. Han lurte på hvorfor jeg hadde den 
hengende der. Jeg forklarte at det var en del folk som ikke likte meg, og øksen var 
der i tilfelle de skulle komme på besøk. Jeg hadde enda en øks til montert bak 
hyllen med DVD filmene. Den var større. Den var der egentlig i tilfelle brann. 
Om jeg skulle bli nødt til å slå meg ut gjennom en av veggene. Men det sa jeg 
ikke til Tommy. Han var i den syvende himmel med alle sverdene, knivene og 
øksene. Jeg hadde også en liten samling med softguns – kopier av ekte våpen som 
kunne skyte små plastkuler. En AK47, en AG3 i snikskyttermodell med et svært 
kikkertsikte, en MP5 maskinpistol og i alle fall én pistol. Alle i naturlig størrelse. 
På den tiden var softguns veldig populært blant gutter på hans alder. Tommy var 
så lykkelig at han nesten lettet fra bakken.

Men det var filmer vil skulle hente. Vi valgte to av mine favoritter, «Leon» 
med Jean Reno og «Love actually» med Hugh Grant. Så reiste vi hjem til 
leiligheten min. På veien var vi innom en butikk og kjøpte pizza og cola.

Tommy var vidunderlig. Vi hadde det kjempehyggelig sammen. Han slo seg ned i 
en toseter sofa, mens jeg slo meg ned i den matchende treseteren. Vi pratet. Det 
viste seg at vi hadde mye å prate om. Frykten min fra dagen før, i København, om 
at kjemien ikke skulle stemme, ble gjort grundig til skamme. Han fortalte meg om 
livet sitt. Om stefaren som slo ham38. Om lillebroren på ti år som hadde ADHD, 
og rotet seg opp i all slags problemer. Han fortalte om treneren, en fyr han hadde 
trent Kung Fu hos siden han var ni år gammel. Han så voldsomt opp til denne 
fyren. Antakelig slik Dag fortalte vennene sine om meg. Han var sterk, fryktløs, 
og han ville stille opp for ham uansett. Jeg sa at han var heldig som hadde en sånn 
kompis. Men jeg advarte ham om at dersom livet virkelig ble tøft, så ville han 
oppdage at han stod alene. Det visste jeg av bitter erfaring. Den eneste man kan 
stole på når ting går til helvete, er seg selv. Jeg fortalte ham om de falske 
anklagene mot meg. Om justismordet. Om hevntankene. Om hatet mot politiet. 
Han skjønte det godt, sa han. Han hatet også politiet. Jeg hadde tatt med meg 
speilreflekskameraet. Han poserte villig. Full i flørt. Han lå i sofaen og smilte 
utfordrende til meg. Viste fingeren, mens han smilte lurt. 

Vi gikk ut på kjøkkenet og satte på en pizza. Jeg tok med kameraet. Han 
posterte, lett feminint, som om han ikke hadde gjort noe annet enn å være deilig 
hele livet. 

38 Jeg mener å huske at det var stefaren som slo ham, men det kan ha vært den biologiske 
faren også. Han viste meg et arr i ansiktet etter en beltespenne, fra en gang han hadde 
fått juling. Sa han.
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Tiden gikk fort. Jeg satte på filmen «Leon». Men selv om filmen fenget, måtte jeg 
stadig sette den på pause. Han kom på noe han måtte fortelle meg. Jeg kom på 
noe jeg måtte fortelle ham. Jeg innså at vi var på vei til å bli riktig gode venner. 

Han ville smake på Martinien han hadde bedt meg kjøpe. Jeg helte opp et lite 
glass til hver, og sa et eller annet om at dette var favorittdrikken til James Bond. 
Han lo. Men han likte ikke Martini. Jeg spurte om han ville ha Vikingfjord i 
stedet. Han svarte ja. Jeg spurte om han ville prøve den bar. Uten vann eller cola. 
Jeg forklarte at folk pleide å bli imponert om man drakk spriten bar. Jeg kunne 
lære ham trikset. Han nikket. Jeg helte opp litt sprit til hver. Han drakk en liten 
slurk uten å blunke. Jeg regnet med at han skulle få et hosteanfall, og spytte den 
ut. For jeg hadde ikke røpet teknikken for ham enda. Men han hadde åpenbart 
pønsket den ut helt av seg selv. Jeg tømte glasset mitt og nikket anerkjennende til 
ham. Han drakk en slurk til. Så erklærte han at cola var bedre. 

Han fortalte meg om en nabo. En pedofil mann som hadde lokket både ham og 
broren inn til seg. Han hatet ham. Han hatet tilnærmelsene hans. Fyren åpnet ofte 
døren når han gikk forbi og så på ham. Snakket grovt til ham. Han ble opprørt 
mens han snakket. Jeg fortalte at jeg hadde truffet sånne menn da jeg var liten. 
Det var ubehagelig. Han ville at fyren skulle slutte å plage ham. Han hatet tanken 
på at fyren plaget lillebrorbroren. Han hatet menn som la an på barn. Jeg nikket, 
men jeg skjønte meg ikke helt på ham. Her satt han og flørtet med meg, samtidig 
som han hatet menn som la an på barn. Men det var en forskjell. Denne fyren vart 
innpåtrengende. Tommy hadde selv valgt å være venner med meg. Jeg hadde ikke 
krenket ham på noen måte. Jeg hadde kun respondert på hans egne utspill. 

Jeg forklarte ham hvordan han kunne bli kvitt fyren. Jeg gav ham fem 
minutters innføring i enkel psykologi. Fyren ville plage ham så lenge han hadde 
glede av det. Dersom Tommy sørget for at det ble særdeles ubehagelig å åpne 
døren når han gikk forbi, ved å si de riktige sårende og nedlatende ordene, ville 
han få være i fred. Han spurte om det virkelig var så enkelt. Jeg nikket. Fyren 
ville nok fortsette å plage noen, men han ville ikke plage Tommy. 

CK og jeg hadde investert i et skikkelig hjemmekinoanlegg med THX lyd, 
projektor og et lerret som var nesten to og en halv meter bredt. Det hevet 
filmopplevelsen en god del i forhold til det de flest er vant med. Tommy digget 
stuen og hjemmekinoen. Han digget også «Leon». 

Vi tok en pause før neste film. Tommy gikk på do. Da han kom tilbake og 
passerte meg, tok jeg på impuls hånden hans og dro ham forsiktig mot sofaen jeg 
satt i. De fleste gutter ville ha smilt hyggelig og bare gått videre til plassen sin. 
Tommy smilte stolt og satte seg ved siden av meg. Så forventningsfullt på meg. 
Jeg strøk ham forsiktig over låret. På en måte som kunne bli unnskyldt som spøk, 
om han ikke likte det. Han slappet av og kikket på hånden min. 

– Er det greit? spurte jeg.
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– Ja, svarte han. Du kan ta på meg hvor du vil,  bortsett fra i rumpen.
Jeg nøyde meg med å kjele forsiktig med låret hans. Jeg hadde ingen erotiske 

planer denne natten. Men jeg kjente en varme i den nedre delen av brystkassen 
min som langsomt bredde seg gjennom kroppen. Jeg kjente at jeg ble stiv. Han så 
det og flirte. Stolt. Han var trygg på seg selv. Jeg liker gutter som er trygge på seg 
selv, som er stolte over at andre tenner på dem. Han tok kameraet og satte seg i 
toseteren mens han knipset et par bilder av meg, som med all mulig tydelighet 
eksponerte bulen i buksen min. Han virket veldig fornøyd. Så satte han seg ved 
siden av meg igjen, og vi startet den neste filmen. 

Etter en stund klaget han over at det var varmt, og ville åpne et vindu. Jeg trakk 
på det og ville helst ikke slippe ut varmen. Jeg syntes temperaturen var behagelig. 
Kanskje hadde jeg også et ørlite håp om at han ville ta av seg t-skjorten. Han 
gjorde ikke det. Han tok av seg buksen.

Hva som egentlig skjedde den natten
Kun iført en tettsittende sort boksershorts, og den sorte t-skjorten, satte han seg 
ned sammen med meg. Noe sånt har jeg ikke opplevd før. Jeg har saktens satt i 
stuer sammen med halvnakne typer, men da har vi gjerne havnet der etter å ha 
vært på soverommet først. Jeg likte denne originale vrien. Han hadde sin egen stil. 
Samtidig ringte det en bjelle et sted i bevisstheten min. Dette gikk liksom litt for 
fort. Jeg var veldig oppmerksom på at han var en av vennene til Fredrik, og at 
hele opplegget kunne være en felle. Det at han skulle overnatte på første besøk, at 
han flørtet såpass uhemmet som han gjorde, og at han til og med kledde av seg 
helt på eget initiativ, var veldig atypisk. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. 
Han virket oppriktig. Han virket lykkelig. Han var helt avslappet og trygg. Han 
var tydelig stolt over at jeg fikk reisning av flørten hans. Han kom med mange 
intime betroelser om sitt eget liv. Det hadde han gjort siden vi begynte å snakke 
sammen på MSN. Det virket usannsynlig at det hele var skuespill. Men det var 
noe som ikke stemte. Den aggressive holdningen til menn som tente på gutter, 
harmonerte ikke med måten han egget meg opp. For det var det han gjorde. Han 
smilte, kikket på den tydelig bulen min, smilte enda bredere og møtte blikket mitt. 
Jeg bestemte meg for å følge ham, og se hvor det ledet hen. Jeg tok av meg min 
egen bukse, og dermed satt vi der begge to, i bare bokserne og t-skjortene. Vi så 
på den andre filmen. Men det virket ikke som han var særlig interessert i 
handlingen. Han begynte stadig å snakke om noe, eller jeg begynte å snakke om 
noe. Filmen stod mer på pause enn den var på.

CK kom hjem en eller annen gang i løpet av kvelden. Jeg gikk ut i gangen og 
snakket litt med ham. Jeg husker ikke om han kom før eller etter at buksene falt. 
Siden jeg hadde besøk, gikk han på rommet sitt, og vi så ikke mer til ham. 
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Da filmen var ferdig, var det blitt sent. Ettermiddagen og kvelden var borte. Vi 
ble sittende sammen i sofaen. Det vil si, han satt, og jeg lå med hodet i fanget 
hans mens vi pratet. Litt senere satt han på fanget mitt, med armene rundt meg. 
Jeg strøk ham over det nakne låret. Han var helt avslappet i kroppen. Øynene 
strålte. Munnen var halvåpen, og han pustet dypt. Jeg lot hånden langsomt nærme 
seg skrittet hans. Vi hadde slått på en lampe etter at filmen var ferdig, men på 
grunn av det mørke stoffet i boxeren hans, kunne jeg ikke se om han var stiv. Han 
satt på fanget mitt, så han kjente godt hvordan det stod til med meg. Fingrene 
mine gled opp langs hoften hans og over magen, like under navlen, og stoppet ved 
strikken på boxeren. Han gjorde ingen antydning til å stoppe meg. De fleste gutter 
ville på dette tidspunktet enten ha sagt stopp, eller utålmodig ha flyttet hånden 
min ned på pikken sin. Tommy satt bare avslappet og nøt berøringen. 

– får jeg lov? spurte jeg. Hva jeg spurte om lov til, var det ikke så mye tvil om. 
– Ja, sa han. – Alle vennene mine kan ta på meg sånn, hvis de har lyst.
Jeg hadde lyst. Jeg lot hånden gli forsiktig over det tynne bomullsstoffet. Jeg 

kjente at han var hard. Knallhard. Han lo da jeg oppdaget det. Jeg hadde lyst å 
kysse ham, men han gjorde ikke antydning til noe sånt. Hele oppmerksomheten 
hans var rettet mot hånden min, som forsiktig kjelte med den stive hemmeligheten 
under det sorte stoffet. Jeg lot fingrene gli tilbake til randen av bokseren, og så 
nedover igjen, denne gangen på innsiden av stoffet. Huden rundt pikken hans var 
myk, mens selve pikken var så stiv at den kjentes ut som metall. Jeg brukte den 
andre hånden til å dra boxeren ned til låret hans. Så fikk jeg sjokk. Pikken hans 
var ikke mer enn rundt åtte centimeter lang. Den var litt tynnere enn tommelen 
min. Ballene var litt mindre enn normalt på en femtenåring. Hårveksten var helt 
normal. Men pikken var knøttliten. Tommy smilte stolt, og jeg sa noe om at 
pikken hans var flott. Han hadde åpenbart ikke komplekser på grunn av 
størrelsen. Enda. Et feil ord fra meg, eller en avvising av ham, kunne fort gi ham 
det. Så jeg fokuserte på det positive. En så liten pikk ville gi ham problemer med 
å tilfredsstille en jente. Men for min del var det ikke noe problem. Selve formen 
var fullkommen – den var rett som en sylinder, og pikkhodet var akkurat passe 
stort i forhold til resten. 

Dersom Tommy hadde hatt en normalt stor pikk, eller unormalt stor pikk, ville 
det neppe skjedd mer den kvelden. Han var ikke den første gutten jeg hadde rotet 
med, men jeg pleide ikke å gå lenger enn dette, før vi var skikkelig kjent og aller 
helst kjærester. Nå var jeg rett og slett redd for at han ville føle seg avvist, om jeg 
gikk og la meg uten ham. Å føle seg avvist seksuelt, kan være veldig tøft. Tommy 
hadde fortalt meg flere ganger at han var jomfru, og at han var veldig misunnelig 
på en fjorten år gammel kamerat som ikke var det. Nå hadde han flørtet med meg, 
og latt meg se på og kjenne på pikken sin, det mest privat han hadde. Jeg ville 
ikke at det skulle bli en negativ opplevelse for ham. At han skulle få komplekser 
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på grunn av meg. Så jeg kjelte med pikken hans og viste at jeg likte den.

Det var tid for å legge seg. Jeg sa til ham at jeg egentlig hadde som prinsipp at jeg 
aldri hadde sex med en type på den første daten, men at jeg ville gjøre et unntak 
for ham. Han smilte. Vi gikk inn på soverommet mitt. Siden jeg delte leilighet 
med CK, hadde jeg installert en sylinderlås på døren til rommet. Jeg stolte på CK, 
men ikke på vennene hans. Jeg ville ikke at de skulle rote rundt i tingene mine. Så 
låsen var av samme type som i ytterdøren. Man måtte ha en nøkkel for å låse opp 
fra utsiden, mens innsiden var utstyrt med en vrider. Jeg låste alltid døren når jeg 
la meg. Det gjorde jeg også denne kvelden. Rommet var lite. Det var såvidt plass 
til en Queen size rammemadrass fra IKEA, og et nattbord fra Fretex. Mellom 
madrassen og ytterveggen var det bare rundt 40 – 50 centimeter. CK sitt rom var 
mye større. Men siden jeg stort sett aldri var «hjemme», var dette den beste 
løsningen. 

Vi la oss nakne. Tommy var fortsatt stiv. Jeg la meg ned ved siden av ham og 
kjærtegnet ham forsiktig. Han stønnet og la seg på magen. Instruerte meg i 
hvordan han ville at jeg skulle berøre ham. Jeg strøk fingertuppene såvidt over 
huden hans, kitlet ham, og egget ham. Han vred på seg og lo. Sa hvor jeg skulle 
fortsette. Skuldrene, ryggen, baksiden av lårene. Ryggsøylen. Han lå med 
hendene i kors under ansiktet. Jeg kitlet ham under armene. Han ristet og lo. 
Prøvde å ligge stille, og eksploderte så i bevegelse. Etter en lang stund, begynte 
jeg å bli sliten i armen. Det var hans tur. Jeg la meg i samme stilling som han 
hadde lagt i, og lot ham kitle meg. Det var deilig. Jeg var ikke like kilen som ham, 
så jeg klarte å ligge helt stille ganske lenge, før kroppen rykket ukontrollert til. 
Han frydet seg. Etter en lang stund, spurte han om jeg kunne massere ham. Jeg 
masserte ham først på ryggen. Så på baksiden av leggene og lårene. Så rumpen. 
Så brystet. Så forsiktig på magen og siden. Hoftene. Fremsiden av lårmusklene. 
Jeg masserte vekselvis for å løse opp muskler, og vekselvis for at det bare skulle 
være deilig for ham. Han var knallhard hele tiden. Det var vi begge to. Så var det 
hans tur å massere meg. Jeg slappet av og lot ham arbeide. Han var virkelig flink. 
Jeg kommenterte det. Han fortalte at han ofte hadde massert søsteren og venner. 
Jeg har bare vært borti to gutter som var like flinke å massere som ham. En av 
dem toppet massasjen med å la den stive pikken sin hvile mot rumpen min, de 
korte ukene vi hadde hatt sammen. En annen hadde fått opplæring av en 
profesjonell massør. Tommy var nesten like teknisk flink som disse to. Men han 
hadde noe annet også. Han hadde en ømhet jeg hadde lett forgjeves etter siden jeg 
som fjortenåring oppdaget min egen seksualitet. 

Vi kjelte med hverandre i flere timer. Vekselvis. Mange gjør den feilen at de 
prøver å gi hverandre samtidig. Det fungerer ikke skikkelig. Skal man nyte en 
annens kjærtegn fullt ut, må man slappe helt av. Være fullstendig passiv, og bare 
kommunisere til partneren at det er godt. Selvfølgelig omfavnet vi hverandre 
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også. Vi var ikke bare ømme, vi var også kåte. Det var deilig å kjenne den stive 
pikken hans mot magen min når han lå oppå meg. Det virket også som han nøt 
min stivhet mot sin kropp. Jeg prøvde å kysse ham et par ganger, men han snudde 
seg bort. Det var greit. Folk har forskjellige grenser. Jeg er vant til å tilpasse meg 
partnerens luner. Totalt sett var han en av de bedre partnerne jeg har hatt – og jeg 
har tross alt hatt en del. Ømheten hans, både når han kjelte, og når han tok imot, 
var unik. Jeg likte ham bare bedre og bedre. 

Klokken var blitt mange. Tre eller fire om natten. Det var på tide å avslutte og få 
litt søvn. Jeg skulle på jobb dagen etter. Jeg tok pikken hans i munnen. Han hadde 
vært mer eller mindre sammenhengende stiv siden lenge før midnatt. Jeg også, for 
den del. Tommy stønnet tungt av nytelse. Jeg har alltid hevdet at gutter er bedre 
enn jenter til å suge, siden vi tross alt vet hvordan det føles. Tommy hadde ikke 
vært med noen jenter enda, men det virket som han likte behandlingen. Jeg 
stoppet i god tid før det gikk for ham. Kikket på ansiktet hans. Han var ekstatisk. 
Jeg lot den ene hånden kjærtegne pikken hans, langsomt – for langsomt til at det 
ville gå for ham, mens den andre hånden strøk ham over brystet, halsen, leppene, 
håret. Jeg førte den ene hånden hans ned mot pikken min. Han grep rundt den, 
runket den et par ganger, men slapp den igjen. Nå ville han bare nyte. Det var 
greit. Jeg kysset ham på brystvortene – først den ene, så den andre. Han  pustet 
tungt. Tok hånden min og førte den til pikken sin. Jeg kysset ham på magen. På 
navlen, og til slutt på pikkhodet. Jeg lot tungen leke med det lille pikkhodet hans. 
Det var lite, men det hadde like mange nerver som mitt. Og det var mye yngre og 
mer følsomt. Jeg tok hele pikken hans i munnen. Nå var det på tide å avslutte. Jeg 
lot leppene gli opp og ned langs hele pikken hans, mens tungen stimulerte hodet. 
Etter bare et halvt minutt eller noe sånt, kom han. Pikken hans rykket kraftig, og 
pumpet sæd inn i munnen min. Gang på gang. Det tok ingen ende, han bare 
fortsatte og fortsatte. Det gikk opp for meg at han hadde en serieorgasme. Jeg 
hadde lest om dette fenomenet, men det var første gang jeg var vitne til noe sånt. 

Til slutt var han helt tom, og rykningene avtok. Stoppet. Jeg kikket på ham. 
Han var allerede døsig. Jeg var sprengkåt. Jeg hjalp meg selv og sprutet utover 
magen. Tørket opp med et lite håndkle jeg hadde liggende. La armen rundt denne 
vidunderlige gutten som hadde funnet meg, og sovnet. 

Noen timer senere ringte vekkerklokken, det vil si alarmen på mobiltelefonen 
min. Det var ferieavvikling i firmaet til Joachim, og jeg skulle være der denne 
dagen. Jeg var den eneste som skulle være der. Jeg hadde fortsatt armen rundt 
Tommy. Jeg lot jobb være jobb, og nøt heller gutten som sov, tett inntil meg. Jeg 
kjærtegnet ham ømt, og etter hver våknet han. Han strøk meg over brystet. Lot 
fingrene gli som en kam gjennom teppet av hår på brystet mitt. Pikken hans som 
hadde vært slapp da han sov, var blitt stiv. Jeg kysset ham på halsen. På 
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skuldrene. Han holdt rundt meg og klemte meg tett inn til seg. Jeg kitlet ham. Han 
slappet av og nøt det. Bad meg massere ham. På ny instruerte han meg i hva han 
ville jeg skulle gjøre. Litt massasje. Litt kitling. Litt stryking over den nakne 
kroppen hans. Og når musklene mine verket av anstrengelse, kunne jeg slappe av 
mens han kjærtegnet meg. Vi må ha lagt der i to eller tre timer, før jeg tok ham i 
munnen og gav ham den andre utløsningen dette døgnet. Jeg sa til ham at pikken 
hans var nydelig. Det var oppriktig ment. Den var liten, men nydelig. Det var 
deilig å la hele pikken hans gli inn i munnen, uten å få brekningsfornemmelser. 
Dessuten liker jeg tynne pikker. Jenter foretrekker som regel tykke pikker. Jeg 
foretrekker tynne. 

Jeg gikk for å dusje. Da jeg kom tilbake på soverommet, hadde Tommy sovnet. 
Jeg vekket ham og sa at jeg måtte komme meg på jobb. Han protesterte, men kom 
seg etter hvert i dusjen. Da han hadde dusjet, lå jeg og hvilte i treseteren i stuen. 
Han slo seg ned i toseteren. Lekte med speilreflekskameraet. Han spurte om han 
fortsatt var jomfru. Jeg sa at han var nok ikke det. Han mente at han nesten var 
det. Vi hadde jo ikke pult, akkurat. Jeg gikk med på at han nesten var jomfru. 

– Var det vi gjorde ulovlig? spurte han.
– Ja, svarte jeg. 
– Det er jo helt sykt! utbrøt han, provosert av loven.
– Ja. Jeg er helt enig med deg der, svarte jeg. 
Han klaget over at han hadde fått for lite søvn. Og han var sulten. Jeg hadde 

ikke frokost i huset, men foreslo at vi kunne kjøpe noen bagetter på veien til 
kontoret mitt. Det var greit, hvis vi kjøpte noe cola også. Jeg smilte. 

Tommy tenkte tydeligvis mye på det som hadde skjedd mellom oss noen timer 
tidligere. Han sa at dersom jeg hadde vært en dame, eller han homo, så ville vi 
vært sammen nå. Jeg tolket det som et kompliment. Jeg sa at det hadde vært en fin 
opplevelse. 

Vi reiste på kontoret mitt, i lokalene til Joachim. På veien reiste jeg innom et 
kinesisk vaskeri på Danmarksplass. Tommy hadde siklet på putevaret, så jeg 
leverte sengeklærne til vask og tørk. Siden jeg skulle være med Tommy hele 
dagen, var dette den enkleste måten. Jeg hadde vært en stamkunde på vaskeriet 
før jeg delte leilighet med CK. Damen som drev vaskeriet, smilte 
overstrømmende da hun så meg. Tommy ventet i bilen på den motsatte siden av 
kvartalet.

Det var  fellesferie og helt stille. Tommy for rundt i kontorlokalene og tok 
bilder med kameraet. Han digget knivene. Jeg klapset meg selv på låret, og han 
satte seg lydig på fanget mitt. Jeg holdt rundt ham. Kjente lukten av såpe, 
vaskemiddel og ungdom. Jeg sa at jeg var glad i ham. Han flirte. Han var ikke 
homo. Men om han hadde vært det, så ville han vært min. 

CK ringte. Jeg snakket med ham, mens Tommy fortsatt satt på fanget. 
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Jeg ville helst bare sitte og holde rundt ham, men Tommy ville heller spille 
Playstation. Jeg lot ham spille på møterommet. Så satt jeg meg på kontoret, 
innerst i lokalene og fikk unna litt arbeid. 

Det ringte på døren. Jeg gikk for å åpne. Sønnen til den tidligere eieren av 
firmaet på den andre siden av gangen, stod utenfor. De var en av kundene til 
Joachim. Jeg nektet å ha noe med dem å gjøre. Den tidligere eieren, faren til 
klysen som stod utenfor, hadde i mange år prøvd å provosere meg til å slå ham 
ned. Sannsynligvis for å få meg forvist fra bygget. Han var den samme typen 
«menneske» som jeg lærte å hate i Bergen fengsel i årene 1994 – 1995. Han klarte 
aldri å provosere meg til å slå ham, og solgte til slutt firmaet sitt og forsvant. 
Sønnen hans jobbet der fortsatt. Jeg slapp ham inn. Han likte ikke meg noe bedre 
enn jeg likte ham. Men vi oppførte oss begge profesjonelt. Han så Tommy som 
spilte Playstation på møterommet, og reagerte som om jeg skulle ha gitt ham et 
elektrisk støt i testiklene. Noe jeg gjerne skulle gjort. Han tok seg sammen og 
frembrakte ærendet sitt. Jeg husker ikke hva han ville, om det gjaldt en 
blekkpatron eller en kabel – men han fikk det kan var kommet for å få, takket og 
forsvant. Det var den eneste kunden som var innom den dagen. 

Da klokken nærmet seg fire, var Tommy på kontoret mitt. Han tok bilder igjen. 
Jeg var trøtt. Jeg ville helst gått hjem og bare lagt tett inntil ham, og sovet. Men 
han ville ikke det. Vi hadde avtalt at vi skulle på Stedet. Jeg grep rundt ham og 
holdt den ene hånden i skrittet hans. Kjente at han var hard. Han tok bilder av oss 
gjennom et stort speil på den ene veggen på kontoret. Jeg åpnet beltet og 
buksesmekken hans og så på smilet hans i speilet. Holdt over den stive pikken 
hans. Han gned den mot hånden min. Jeg trakk ned bokseren hans og runket ham 
langsomt. Han smilte og tok et bilde av oss. Jeg spurte om han var helt sikker på 
at han ville på Stedet. Vi kunne fortsatt gå hjem til meg. Han ville på Stedet. Jeg 
sukket, og trakk på ham bokseren. Jeg kikket på bildet han hadde tatt av hånden 
min rundt pikken hans. Det var i helfigur, men oppløsningen var så god, at alle 
detaljer var synlige. Bildet var strengt tatt barneporno, siden han var under atten. 
Det var et bilde jeg ikke kunne vist til noen, på grunn av størrelsen på pikken 
hans. Jeg sa at det måtte slettes. Han begynte å trykke på menyen på kameraet for 
å slette det, men jeg forklarte ham at det var verdens enkleste sak å finne igjen 
bilder som var slettet på den måten. Jeg ville slettet det skikkelig ved å overskrive 
hver eneste «byte» på minnekortet med null. Det har sine fordeler å være 
datakyndig. Han skjønte ikke noe av det. Og jeg regnet med at jeg hadde rikelig 
med tid til å lære ham om sånt senere. 

Han ringte en venninne med mobiltelefonen sin, og avtalte å treffe henne utenfor 
Sentralbadet i Bergen. Hun hadde lånt en caps som var hans. Det ikke var en god 
idé at vi kom samtidig på Stedet. Folk kunne få mistanke om at det var noe 
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mellom oss, og mobbe han. Han hadde sagt at han gav blaffen i det. Folk kunne 
tro hva de ville for hans del. Men nå skulle han treffe denne jenten, sånn at han 
ville komme der litt senere enn meg. 

I bilen på veien til inn til sentrum, sa han at det hadde vært kjempefint å være 
hos meg. Han ville gjerne komme igjen senere. Jeg sa at han var velkommen når 
som helst. Han gjentok enda en gang at dersom omstendighetene hadde vært 
annerledes, så ville han blitt sammen med meg. Han strålte, som han hadde gjort 
kvelden før. Jeg slapp ham av ved Sentralbadet og kjørte videre til Stedet.

Da han kom, satt jeg ved et av de runde bordene sammen med noen gamle venner. 
Han hilste på meg. Jeg oppførte meg akkurat som jeg pleide, og spurte hvor 
vennene hans var. Han svarte at han ikke visste. Jeg tilbød ham ikke å sette seg 
hos oss. Det var ikke noe jeg heller ville akkurat da, men vennene mine ville ha 
reagert på det. Det ville avveket fra det vanlige. Jeg så en sky gli foran øynene til 
Tommy. 

Jeg spilte bare et par spill den ettermiddagen. Søvnmangelen hemmet meg. 
Tommy virket sur, men sa ikke noe. Til slutt unnskyldte jeg meg ovenfor vennene 
mine, og sa at jeg måtte gå. Jeg reiste tilbake på kontoret. Sendte Tommy en SMS 
om at jeg var glad i ham, og la meg i soveposen på gulvet. 

Stille før stormen
Onsdag, 26. juli 2007

Tommy svarte ikke på meldingen jeg sendte ham tirsdag kveld. Jeg sendte ham en 
ny SMS, og spurte om han var våken. Et øyeblikk etterpå fikk jeg en SMS tilbake 
som bekreftet det. Jeg ringte ham. En ukjent gutt eller mannsstemme svarte. Jeg la 
på uten å si noe. Først trodde jeg at det var stebroren hans, men jeg følte meg ikke 
sikker. Jeg likte ikke utviklingen. Senere på formiddagen ringte et kvinnfolk fra 
telefonnummer 4735 171139. Hun oppførte seg svært underlig. Triumferende 
liksom. 

– Er du Jarle Aase?»
– Ja. Hvem, er det som spør?
– Det trenger du ikke å vite foreløpig. Men jeg vil veldig gjerne snakke med 

deg.
Hun hørtes ut som om hun hadde hatt lyst til det i mange år, men først nå hadde 

fått en form for overtak.

39 Jeg oppgir det faktiske telefonnummeret her, i håp om at en av bokens lesere kan 
oppklare mysteriet med hvem som disponerte dette nummeret på denne tiden. Jeg fant 
ikke noe informasjon om nummeret i telefonkataogen.no, og politiet var selvfølgelig ikke 
behjelpelig med noe informasjon.
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– Hva gjelder det? spurte jeg.
– Det forstår du sikkert. Kan vi treffes nå?
Jeg tenkte meg om. Det var åpenbart at dette hadde noe med Tommy å gjøre. 

Jeg hadde ingen planer om å gå inn i noe bakhold.
– Det passer ikke så godt akkurat nå. Svarte jeg. Hva med i kveld, rundt 

klokken 21?
– Det er greit, svarte hun. Jeg ringer deg tilbake, så kan vi avtale et nøytralt 

sted.
– Ok.
Jeg la på. Dette var en uventet utvikling. Jeg satte alle oppgaver på hold. Spredt 

omkring på kontoret, hadde det i lange tider lagt et maskingevær. Noen deler her, 
noen deler der. Alt gjemt sånn at det ville være svært vanskelig å finne dem. Selv 
Dag visste ikke om dette. Jeg boltet kontordøren fra innsiden og fant frem alle 
delene. Jeg smurte dem og satt dem sammen. Jeg fant frem ammunisjonen og 
smurte hver enkelt patron med spesialolje, før jeg fylte magasinet. Så lette jeg 
etter et gjemmested. Det ville ikke være noe videre kjekt om Joachim eller noen 
av de andre som jobbet der, kom innom og fant et ladd maskingevær. De visste 
godt at jeg var sprø, men det finnes jo tross alt en grense. Jeg la maskingeværet 
under en løs bordplate to meter fra kontorstolen min, skjult bak et foret 
ventilasjonsrør. Fra den vanlige arbeidsposisjonen min ville det ta meg cirka fem 
sekunder å finne det frem, ta ladegrep, og slå av sikringen. Jeg ante ikke hva jeg 
stod ovenfor, men jeg tok ingen sjanser. Jeg plasserte også, som jeg har fortalt deg 
tidligere, den farligste kampkniven på møterommet, og andre kniver skjult på 
kontoret. 

Nå var jeg klar til å møte et voldelig angrep. Det var ikke sikkert at denne 
kvinnen som hadde ringt, hadde noe sånt i tankene. Sannsynligheten var større for 
at hun ville prøve seg på en eller annen form for utpressing. Altså trengte jeg en 
opptaker. Jeg hadde en Sony Compact Disc sak som kunne fungert, men den 
summet litt. Jeg ville heller ha en helt lydløs, digital opptaker. Jeg reiste til en 
elektronikkforhandler og kjøpte en digital diktafon. Utpå ettermiddagen reiste jeg 
tilbake til kontoret og ventet på at telefonen skulle ringe. Det gjorde den ikke. 
Onsdagen gikk. Ingenting skjedde. Torsdagen gikk. Ingenting skjedde. Fredagen 
ble jeg arrestert. 

Jeg finner en bruktbokforretning i Oslo som har den komplette samlingen av «El 
Diablo» bøkene av Kjell Hallbing – den siste fortsettelsen til Morgan Kane. Det 
er opptur. Jeg har ikke lest disse bøkene på mange år. Jeg prater litt med 
innehaveren, som viser seg å være veldig hyggelig. Vi har en felles lidenskap for 
disse bøkene. Han vet ikke at jeg er beskyldt for voldtekt, og behandler meg som 
et menneske.
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Etter en uke i Oslo, er det på tide å reise hjem. Jeg kan utsette det lenger, men jeg 
begynner såvidt å komme til hektene igjen. Før eller senere må jeg uansett 
gjennom det helvete som venter meg. 

Høst
CK har besøk av en kamerat. De kikker opp på meg når jeg kommer inn i stuen. 
Jeg har kjent kameraten hans like lenge som jeg har kjent CK. Han vet godt at jeg 
liker gutter, og han vet om justismordet i 1994. Han har selvfølgelig lest mye av 
det avisene har skrevet om meg de siste ukene. Han er ikke spesielt vennlig. Jeg 
tipper at han tror på anklagene. CK prøver å være hyggelig, men han vet ikke helt 
hva han skal si. Jeg er for sliten til å begynne å forsvare meg mot tause anklager i 
mitt eget hjem, så jeg går igjen etter noen minutter. Det er helg. Lørdag. Jeg har 
avtalt at jeg kan hente en nøkkel hjemme hos en av de ansatte til Joachim. Jeg har 
ikke vært hjemme hos ham før. 

Jeg ringer på dørklokken i den halvmørke trappeoppgangen. Han åpner døren 
etter et drøyt minutt. Taus og alvorlig. Han har mer eller mindre betraktet meg 
som en overordnet i firmaet helt siden han begynte å arbeide der for mange år 
siden. Da boken min kom ut i år 2000, og avisene  konkurrerte om hvem som var 
flinkest til å bruke p-ordet, hadde han bare ledd av dem. Nå ler han ikke. Han 
betrakter meg heller som noe ubehagelig som han helst vil slippe å forholde seg 
til. Jeg ser ikke noe gjenskinn av respekt eller vennlighet i blikket hans. Den neste 
uken vil bli tøff.

– Jeg har ikke voldtatt noen, sier jeg. 
Han tenkte seg om noen sekunder.
– Det tror jeg ikke at du har gjort, heller.
Isen var brutt. Han hadde tatt sitt standpunkt. 

Kontoret mitt er et eneste kaos. Politiet har beslaglagt et halvt dusin PCer, og 
massevis av eksterne harddisker og papirer. Den lille brannsafen jeg har stående 
på bakrommet er låst. Nøkkelen til safen mangler på nøkkelknippet jeg fikk av 
advokaten min tidligere på dagen.

Safen inneholdt rundt ti tusen kroner i kontanter, sikkerhetskopier av data, 
videoer fra videokameraene mine og viktige papirer, som dåpsattesten og 
testamentet mitt. Jeg gidder ikke å vente til det passer politiet å levere nøkkelen 
tilbake, så jeg åpner safen med en slegge. Den er helt tom. 

Det mest interessante nå, er om det fortsatt er våpen her. Knivene er borte. I 
alle fall knivene jeg etterlot inne på kontoret mitt. SOG Pentagon kniven ligger 
fortsatt på møterommet. De to øksene på kontoret er borte. Sverdene også. Jeg 
trekker til meg den løse bordplaten på det bakerste bordet inne på kontoret mitt. 
Maskingeværet ligger der jeg forlot det. For første gang siden jeg ble arrestert, ler 
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jeg høyt. Politifolkene har åpenbart blitt så begeistret over alle knivene, øksene, 
sverdene og lekevåpnene, at de ikke hadde lett etter skarpe våpen! Og det til tross 
for at det hadde lagt pussefiller gjennomtrukket med våpenolje i søppelbøtten 
under skrivebordet mitt.

Det er mandag. Joachim forteller at Økokrim, som kom for å sikre seg de private 
dataene mine, hadde vært rene amatører. Han var først blitt målløs over den 
fullstendige mangelen på datakunnskap. Så hadde han hjulpet dem å kopiere ut 
dataene de bad om. Han ønsket seg ikke noen problemer med politiet. Jeg sier 
ikke noe til ham om kompetansen til dem som «ransaket» kontoret mitt. Joachim 
vet selvfølgelig at jeg har skytevåpen – det vet alle som kjenner meg, men ikke 
antall, type, og aldeles ikke hvor jeg oppbevarer dem. 

Andre ansatte forteller om den barnlige gleden hos politifolkene da de kom 
bærende på kasse etter kasse med softguns og paintballvåpen. De fatter ikke 
hvorfor politiet beslagla leketøy. At politifolkene var begeistret over disse 
«funnene», er ubegripelig for dem. Da politiet fant kontantene i safen, hadde de 
vært fra seg av lykke. Omtrent som kontanter i seg selv skulle være en grov 
forbrytelse. Jeg har alltid hevdet at politifolk er idioter. Ingen av de ansatte hadde 
kjøpt denne generaliseringen. Men nå, når de med egne øyne har sett idiotene i 
aksjon, forstår de endelig hva jeg har snakket om i alle disse årene.

Jeg har fått tilbake den stasjonære PCen min, den bærbare maskinen, og 
mobiltelefonen. Dette er ting jeg må ha for å kunne jobbe. Politiet nekter å levere 
tilbake noe annet av det de har tatt. På meg virker det som politiet bruker 
«beslaget» som en måte å trakassere meg på. Det er for eksempel ingen logikk i at 
jeg får tilbake jobb-mobilen, mens de beholder den private mobilen. Den private 
mobiltelefonen er omtrent ikke blitt brukt på flere år, og inneholder ikke noe som 
ikke også ligger på jobb-mobilen. Eller at jeg får tilbake de to maskinen jeg 
bruker, mens de tviholder på flere antikvariske eller defekte maskiner som er faset 
ut, og ikke lenger har noen harddisk40. Et krystallklart eksempel på denne 
barnslige maktarrogansen er at de nekter å levere tilbake testamentet mitt41. 

Politiet har beslaglagt rundt et dusin harddisker på kontoret mitt. Siden jeg 
skriver dataprogrammer, har jeg disker med en rekke versjoner av Windows og 
andre operativsystemer42 for å kunne teste dem. Det virket ganske tilfeldig hva de 

40 Maskiner som ikke inneholdt, og ikke kunne inneholde, data.
41 Ett enkelt A4 ark, utarbeidet av en advokat, og signert av noen vitner. Jeg fikk det først 

tilbake i januar 2008, etter å ha gitt advokaten min i oppdrag å saksøke politiet i 
Bergen.

42 For datakyndige: Mange Linux distribusjoner, Free BSD og SUN Solaris. I dag bruker 
jeg vmware og virtuelle maskiner for testing, men dengang var 
virtualiseringsteknologien fortsatt såpass kostbar at det var mer hensiktsmessig med 
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hadde tatt med seg. Antakelig trodde de at samtlige disker ville være fulle av det 
de kaller «overgrepsbilder», og at én kasse disker ville være tilstrekkelig 
bevismateriale. Mange av harddiskene de har beslaglagt er av en type som 
hverken Økokrim eller Kripos har kompetanse på. Både Økokrim og Kripos har 
brukt formidable mengder med skattekroner på ganske primitiv programvare som 
liksom skal lete gjennom harddisker etter ulovlige ting43. Mine disker må 
gjennomgås manuelt av rådyre, innleide IT-eksperter44.

Den første uken er beintøff. Kontoret mitt ligger i et bygg med mange hundre 
ingeniører, kontoransatte, meglere, arbeidere og ledere. De aller fleste har lest 
«avisene» og forhåndsdømt meg. I deres øyne er jeg uten tvil en 
barnevoldtektsmann. De er sjokkert over å se meg på vei til eller fra kontoret mitt. 
Opprørt. Det er ekstremt ubehagelig forholde seg til dem. Blikkene deres. Den 
harde tausheten. 

Det er sikkert like ubehagelig for dem å måtte forholde seg til meg. De har jo 
lest i både Bergensavisen og Bergens Tidende at jeg har voldtatt en 15-åring, og 
så holdt ham innesperret – omtrent kidnappet ham. Og det er ikke første gang 
heller! Og som om det ikke skulle være nok, har jeg hengt ut det stakkars barnet 
på hjemmesiden min! Bergens Tidene sparte nemlig ikke på kruttet da jeg var 
frekk nok til å hevde at voldtektsanklagen var løgn. De laget et kjempeoppslag 
under tittelen «Utleverer offer på hjemmeside», der de løy uhemmet om hva jeg 
faktisk hadde skrevet, og lot som dette var en prinsipiell problemstilling. At ofre 
for overgrep kunne bli skremt fra å anmelde forbrytelsene, av frykt for å bli 
uthengt på det farlige, usensurerte nettet. BT har de siste årene brukt atskillig 
spalteplass på å demonisere ytringsfriheten på nettet. Det virker i blant som de 
forstår at den usensurerte bloggingen og diskusjonene på nettfora kan torpedere 
de etablerte medienes (og dermed deres egen) sensur og kontroll med hva som 
presenteres og debatteres i «det åpne rom». Dette er et fundamentalt annet 
«problem» enn «ofre som utleveres på hjemmesider» – men de som sloss mot 
ytringsfriheten benytter ofte løgn, og gjennom løgnen slike konstruerte 
problemstillinger, som vikarierende motiv45. 

eksterne harddisker.
43 Etter det jeg fått med meg er noen av disse programmene på grensen av ren svindel. 

Det er blant annet snakk om «programmer» som har samme funksjon som standard 
systemverktøy som følger gratis med Linux. Og svinedyre programmer som enhver 
kompetent programmerer kunne snekret sammen på noen titalls timer.

44 De rådyre IT konsulentene fant ikke noe interessant på diskene mine.
45 BT, og mange andre etablerte medier reagerer voldsomt når deres egen ytringsfrihet 

begrenses elle trues. Det virker imidlertid som de mener at ytringsfriheten skal være en 
rettighet først og fremst for dem selv.
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Jeg vurderer seriøst å ta ned hjemmesidene mine, og erstatte dem med en enkel 
webside som forklarer at prisen for å fortelle sannheten, i Norge, er blitt for høy. 
Kombinasjonen av falske anklager, forhåndsdømming, korrupt politi, totalt 
manglende rettsikkerhet, og mediekjøret på toppen av det hele, er i ferd med å bli 
mer enn jeg kan takle.

Jeg opplever en taus utfrysing og mobbing som du neppe kan forestille deg. Det 
er helt forferdelig. Noen av kundene mine vil ikke lenger ha noe med meg å gjøre. 
Men heldigvis er det også noen kunder som ikke tror på anklagene, og som støttet 
meg. Jeg har heldigvis nok arbeid. I den grad jeg er i stand til å arbeide. 

Jeg har klart å kjempe meg gjennom de første ukene. Kreativiteten min er 
svekket, men jeg får i alle fall unna noe arbeid. Mobbingen fra andre i bygget har 
ikke avtatt, men vi venner oss etter hvert til hverandre. Jeg orker ikke å være der 
så mye som før, og sover hjemme i leiligheten om natten. CK og jeg måtte 
forøvrig flytte til en ny leilighet. Politiet hadde laget et voldsomt oppstyr da de 
«ransaket» leiligheten vår, og huseieren sa opp kontrakten. Jeg kan ikke si at jeg 
bebreider ham. Etter måten politiet oppførte seg på, og det som senere stod i 
avisene, må han ha trodd at jeg var den verste sexforbryteren i Bergen gjennom 
tidene, nest etter Carl Jacob Schnitler. Vi fant en annen leilighet, og her legger jeg 
beslag på det største rommet. Jeg frykter at jeg på sikt må gi slipp på kontoret 
mitt, og gå over til et hjemmekontor.

Jeg har lenge fremstått som en medarbeider i firmaet til Joachim. Først gjennom 
alle årene da jeg i praksis arbeidet gratis, og det siste året som innleid 
programmerer på et par prosjekt. Pressen har ikke skrevet navnet mitt i de mange 
oppslagene, men de har likevel identifisert meg. Flere av de store kundene til 
Joachim har sagt at de ikke vil ha noe mer med meg å gjøre. Det er en ærlig sak. 
Jeg har hatt den samme holdningen til et par av kundene hans, blant annet 
Bergensavisen. Jeg legger meg ikke opp i at han har dem som kunde, men jeg 
sørger for at det var vanntette skott mellom dem og meg. Det var for eksempel 
aldri aktuelt å tilby dem brannveggen jeg hadde utviklet. De har, såvidt jeg vet, 
hatt nøyaktig den samme innstillingen i forhold til meg. Men hva som er sagt 
mellom Joachim og Bergensavisen, vet jeg ikke. De har alltid vært et ikke-tema 
når jeg hat vært tilstede. 

Det var én kunde som gikk lenger. Viseadministrerende direktør i Bergen 
Energi gav Joachim beskjed om at jeg måtte ut. Helt ut. Ut av lokalene til 
Joachim. I motsatt fall ville det få store konsekvenser for kundeforholdet. Han sa i 
klare ord at han gav blaffen i hvilke merkostnader Bergen Energi fikk ved å bryte 
kontakten med meg. Joachim er fortvilet. Kompetansen min er unik, og det vil i 
praksis være umulig å erstatte meg. 
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Han vegrer seg for å følge anmodningen. Jeg dropper selvfølgelig alt arbeid for 
Bergen Energi. Systemene deres er i all hovedsak ferdig. De vil trenge 
vedlikehold, men det får noen andre ta seg av. Jeg konsentrerte meg om de 
kundene som fortsatt vil jobbe sammen med meg. 

Tommy har fortsatt ikke slettet meg fra MSN. Helt siden jeg fikk laptopen tilbake 
fra politiet, har jeg sett ham hver gang han går online. Han ser selvfølgelig meg 
også. Jeg får opp en liten boble nede på skjermen om at han er pålogget. Jeg 
skjønner ikke hvorfor. Håper han at jeg vil kontakte ham? At jeg skal få oss ut av 
denne dritten han har dradd oss ned i? Jeg har ikke noen planer om det. Jeg har en 
nagende følelse av å ha gått i en felle, og han skal så visst ikke få lure meg inn i 
en ny en. 

En dag sender han meg en melding. Han vil at jeg skal se en eller annen video 
på YouTube. Jeg sletter meldingen med det samme. Det er en ren refleks. Jeg vil 
ikke ha noe mer med ham å gjøre. De varme følelsene er borte. Medlidenheten jeg 
følte for ham da jeg satt i varetekt, er borte. I stedet brygger jeg på et voksende 
hat. Han virker ikke særlig voldtatt, når jeg ser på online-profilen hans. Den er 
direkte provoserende. Jeg tar en skjermdump og lagrer boblen med kallenavnet og 
bildet han presenterer seg med. Så sletter jeg ham fra kontaktlisten min og 
blokkerer ham. Jeg blir opprørt og sint hver gang jeg blir minnet om den jævelen. 
Det burde vært motsatt. 

Arbeidskapasiteten min synker. Sårene fra 1992 – 1995 åpner seg igjen. 
Voldtektsanklagen gjør vondt. Jeg synker ned i en bunnløs depresjon. Jeg klarer 
ikke å opprettholde noen døgnrytme. Jeg har mareritt, og selv når jeg er våken, får 
jeg flashbacks fra justismordet i 1994. Den psykiske smerten er like ille som i 
1995 – 1996. Den eneste som virkelig kunne ha lindret smerten, Dag, lar ikke 
høre fra seg. Nå savner jeg selvfølgelig ham på toppen av alt det andre.

Alle ting har en begynnelse og en slutt. Nå er det slutt på å disponere et kontor 
hos Joachim. Han har gitt etter for presset fra først og fremst Bergen Energi, men 
også fra et par andre kunder.

Jeg jobber videre fra hjemmekontoret. Teknisk sett er det ikke noe problem. 
Jeg har en 20 megabits internettlinje, og førsteklasses PCer. Jeg har et omfattende 
bibliotek med fagbøker, og jeg har kjøpt tilgang til ti - tusenvis av fagbøker som 
kan leses fra internett. Jeg arbeider for kunder. Men jeg sliter mer og mer. Det at 
jeg deler leiligheten med CK, er en stor hjelp. Jeg er ikke helt alene, selv om jeg 
ofte føler det sånn. Dag har jeg fortsatt ikke sett noe til. Jeg har prøvd å ringe ham 
og sendt ham et par tekstmeldinger. Han tar ikke telefonen. Han svarer ikke på 
meldingene. Remi er den eneste av de yngre vennene mine som stikker innom. 
Han kommer ofte innom på vei til skolen, eller på vei hjem fra skolen. Eller han 
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stikker innom sammen med noen kamerater om kvelden. Han har det ikke så lett 
selv. Han forstår at jeg trenger ham. Snurre har også vist seg som en lojal venn. 
Han ringer ofte, og vi går iblant ut og spiser middag sammen. Jeg går ikke lenger 
på Stedet. Jeg vet hvor ondskapsfull bergenspressen kan være, og vil ikke at de 
skal henge ut Stedet kun fordi jeg er der. Jeg savnet Spillet.

Det er sent på ettermiddagen, vått, og det begynner å mørkne. Jeg har vært innom 
Joachim og er på vei hjemover til fots. Nå treffer jeg en av de profilerte nestorene 
i det bergenske forretningslivet. En av disse distingverte mangemillionærene som 
sitter i utallige styrer, og som trekker i trådene i massevis av bedrifter. Vi har vært 
på nikk i drøyt femten år, og han vet godt hvem jeg er og hva jeg står for. Vi har 
imidlertid aldri diskutert det. Nå ser han bekymret på meg og spør hvordan det 
går. Jeg har ikke noen maske å holde på. Jeg forklarer kort hva som har skjedd. At 
Bergen Energi har dolket meg i ryggen. Uten en gang å ha anstendighet nok til å 
kontakte meg direkte. Men de bruker fortsatt teknologien jeg har utviklet – både 
hjemmesidene de har betalt for, og gratisprogrammer som War FTP Daemon. 

– Jævla hyklere! sier jeg til slutt. De anstrenger seg for at jeg ikke skal kunne 
tjene penger, men bruker hemningsløst teknologien jeg gir bort.

Han ler og spør om jeg fortsatt har lojale kunder. Jeg forteller jeg har 
ordrereserver i alle fall ut året.

– Da klarer du deg fint, sier han beroligende og legger hånden på skulderen 
min. 

Nedtur
Mandag, 30. oktober 2006

Jeg våkner i nitiden. Jeg står opp og vakler ut på badet. Tar en dusj og barberer 
meg. Ansiktet som stirrer på meg fra speilet, er grått og humørløst med livløse 
øyne. Jeg rusler opp på kjøkkenet og lager frokost. Litt kornblanding med melk, 
og et glass juice. Jeg leser Bergens Tidende mens jeg spiser. Jeg abonnerer 
fortsatt på avisen, til tross for all møkken de har skrevet om meg. Man kan liksom 
ikke bo i en by uten å lese noen av de lokale avisene. Ved siden av Bergens 
Tidende abonnerer jeg på Aftenposten og Morgenbladet. Og Donald Duck. 
Frokosten tar en halvtimes tid. Jeg har dårlig samvittighet for et program som 
ikke er blitt ferdig. Det er for en av de lojale kundene mine, en kunde jeg setter 
veldig stor pris på. Jeg går ned igjen på rommet/kontoret mitt og slår på PCen. 
Sjekker epost. Det ligger ikke noe i innkurven som jeg gidder svare på. Jeg starter 
opp programmene jeg trenger for å jobbe. Jeg skriver noen linjer med kildekode46, 

46 Kildekode er det vi programmerere skriver, for å fortelle datamaskinen hvordan vi vil 
at programmene skal se ut og oppføre seg.
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men sletter dem igjen. For dårlig kvalitet. Så sjekker jeg nettavisene. Etter en 
times tid reiser jeg meg. Jeg klarer ikke å samle tankene. Jeg kler på meg og går 
ut. Tankene begynner straks å kverne om Anklagen. Jeg prøver å tenke på noe 
annet, og finner ut at jeg savner Dag. Det vil jeg i hvert fall ikke tenke på. Jeg 
tenker på kunden. Programmet jeg holder på med. Tekniske detaljer. Anklagen 
ruller hele tiden i bakgrunnen. Jeg mister konsentrasjonen og gir opp å styre 
tankene. Jeg vil ikke ha en sjanse i retten. Jeg har bilder som viser at 
hukommelsen min har vært korrekt hele tiden. Tommy var i kjempehumør dagen 
etter han liksom skal ha blitt «voldtatt». Men det hjelper ikke. Ingenting hjelper 
mot den systematiske uretten i det såkalte «rettsapparatet» i Bergen. Med 
dommen fra 1994 bak meg er jeg sjanseløs. Jeg knytter nevene hardt. 
Urettferdigheten skjærer som en sløv sag gjennom meg. Jeg kommer til å bli 
straffet for noe jeg ikke har gjort. Igjen. Det blir en gigantisk konflikt i fengselet, 
når fangevokterne og de andre fangene forventer at jeg skal sone og angre, mens 
jeg står på at jeg er uskyldig. For andre gang. De blir bare provosert av sånt. Ikke 
en eneste kjeft kommer til å tro på meg. I verste fall risikerer jeg å bli dømt til 
forvaring for gjentakelse av noe jeg aldri hadde gjort. Raseriet skyller gjennom 
meg. Jeg holder på å slå ned en eller annen tilfeldig fyr som kommer mot meg på 
gaten. Jeg puster rolig inn og ut et par ganger. Tar meg sammen. Jeg kan ikke 
slippe aggresjonen løs på uskyldige. Da er jeg like ille som dem. Jeg stopper og 
støtter meg til en vegg. Blir jeg dømt til forvaring, har jeg to valg. Jeg kan stå på 
sannheten, at jeg aldri hadde voldtatt noen. I hvilket fall det er liten sjanse for at 
jeg noensinne slipper ut. Selvtilfredse «eksperter» vil konkludere med at «Aase 
fortsatt ikke forstår alvorligheten i det han har gjort, og at han derfor står i fare 
for å ville voldta på ny.» Alternativt kan jeg lyve og si at jeg er skyldig. Simulere 
en gradvis overgang fra benektende til angrende, og litt eller litt gi en eller annen 
psykiater et inntrykk av at han «trenger gjennom». Da kan jeg slippe ut igjen en 
gang. Tanken på en så fornedrende forestilling får meg til å slå knyttneven hardt 
inn i betongveggen. Ikke faen om jeg hykler! Da er det bedre å be hele verden dra 
til helvete. 

Jeg går videre, mens tankene maler om og om igjen om det samme. Jeg kikker 
på noen DVD-filmer i et utstillingsvindu. De minner meg om alle filmene jeg har 
sett sammen med Dag, og det gjør enda vondere. Jeg går fort videre. Jeg tenker på 
Tommy. Jeg dreper ham. Jeg vet ikke hvorfor han løy, og jeg gir blaffen. Det 
spiller ingen rolle. Saken er at han har gjort det, og han får for faen ta 
konsekvensene. Jeg dreper ham. Hver eneste celle i kroppen min vil drepe ham. 
Alt hatet, og all hevntrangen jeg noensinne har følt, eksploderer, fokusert på 
Tommy. Å drepe ham er ikke nok. Først skal han lide. Virkelig lide. Jeg reiser 
hjem til ham en kveld. Samler moren, stefaren og søsknene hans i stuen. Skyter 
dem, en etter en. Uten å si et ord. Uten å gi ham noe håp om at han kan stoppe 
meg. Når alle er døde vil jeg stille ham ett enkelt spørsmål. 
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– Hvorfor?
Det vakre med denne planen er at den faktisk kan renvaske meg. Han vil være i 

sjokk, i en tilstand der han snakker hundre prosent sant. Han kommer til å fortelle 
hvorfor han løy om voldtekt. Og jeg kommer til å ta det opp. Hvert ord. Så tar jeg 
frem kniven og torturerer ham langsomt i hjel. Skuddene vil selvfølgelig tiltrekke 
seg politi, som etter hvert vil dukke opp med skuddsikre vester, skjold og hjelmer. 
De tunge prosjektilene fra maskingeværet mitt vil slå seg gjennom panseret deres.

Joda, jeg vil havne i fengsl, og jeg kommer aldri til å slippe ut igjen. Men 
voldtektsløgnen vil være død! Det er det viktigste. Å vaske bort den løgnen er 
verdt en hvilket som helst pris.

Snurre ringer meg på mobiltelefonen min, og jeg forteller ham hva jeg har lyst 
til.

– Du kan jo ikke gjøre noe sånt! sier han opprørt.
– Nei, du har rett, sier jeg etter en liten pause. Dette vil jo i grunnen være en alt 

for mild reaksjon.
Snurre tolker svaret som ironi. Det er det ikke.
Jeg ruslet hjem igjen. Jeg er tom for krefter. Jeg legger meg slapt i sengen og 

hviler. Får ikke sove. Tankene maler rundt Anklagen. Jeg vet at det vil bli verre. 
En time senere er den psykiske smerten så sterk at jeg ikke holder ut. Jeg går på 
vinmonopolet og kjøper en pappkartong med medisin. Jeg har blitt en av 
stamkundene deres. Jeg går hjem igjen, mens de samme vonde tankene går i 
reprise, igjen og igjen. Turen tar en times tid. Jeg lager middag. Spiser bakt laks i 
en seng av økologiske grønnsaker og poteter. Tanken er at den sunne maten skal 
gi meg overskudd. Det virket som den bare forsterker smerten. Jeg drikker vin. 
Etter en liter begynner smerten å forsvinne. Etter to liter er den borte. Jeg er trett. 
Fryktelig trett. Jeg prøver å lese litt, men klarer ikke å konsentrere meg. Blir 
sittende å surfe tilfeldig på nettet mens jeg drikker. I nitiden legger jeg meg. 
Medisinen virker fortsatt. Jeg vet at smerten er der et sted, men jeg føler den ikke. 
Jeg vurderer å skyte meg. Tanken roer pulsen. Dette har blitt en av favorittankene 
mine. Men nå som jeg ikke er i fangenskap, er det ting jeg må gjøre før jeg kan 
dø. Jeg må kvitte meg med eiendelene mine. Myndighetene skal ikke få en krone 
likevel. Det er et par bøker jeg vil lese før jeg dør. Da jeg ble løslatt, satte jeg opp 
en liste over ting som må gjøres før jeg kan dø. Det er ikke så mange punktene 
igjen nå. Men nok til at jeg ikke vil skyte meg i kveld. Blir morgendagen for ille, 
kan jeg gi blaffen i listen og skyte meg da. Det er den fineste tanken jeg har tenkt 
i hele dag. 

Jeg trekker dynen over hodet, lukker øynene, og håper at jeg aldri mer våkner. 
Det er en velkjent tanke. Det var godnattbønnen min hver eneste kveld fra jeg 
slapp ut fra fengselet i 1995, til jeg traff Dag.

Sånn går dagene. Medisinen, og den trygge, lindrende vissheten om at jeg snart 
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kan dø, gjør smerten såvidt utholdelig gjennom dagen, til jeg endelig slukner om 
kvelden. 

En dag ringer «Kripos» og lurer på om jeg er «lommemannen». De har fått tilført 
massevis av ressurser. Alle avisskriveriene har gjort saken brennhet, og 
justispolitikerne har bestemt at «lommemannen» har høyeste prioritet. For å late 
som om de gjør noe med alle disse ressursene, «avhører» Kripos hundrevis av 
menn, som de utmerket godt vet er uskyldige47. 

Etterforskeren truer fire ganger med å gå til sjefen min, dersom jeg ikke lar 
meg «avhøre». Det skremmer sikkert vannet av de fleste han snakker med – bare 
å bli satt på listen over «moduskandidater», er så belastende at de fleste vil gjøre 
hva som helst for at det ikke skal lekke ut48. Jeg informerer ham om at jeg er 
sjefen min, og ber ham i et dannet språk, om å dra pokker i vold.

Jeg er avkreftet og sliten, men jeg lar meg ikke presse en millimeter i noen 
retning av myndighetene, enten de kaller seg det korrupte bergenspolitiet eller 
Kripos. Eller er det «nye Kripos» de kaller seg nå?

Wikipedia er et leksikon på internett som vedlikeholdes av brukerne. Siden alle 
som ikke finner det de leter etter, kan skrive en artikkel om emnet, er leksikonet 
svært omfangsrikt. Av samme årsak er det også upålitelig. Man trenger ikke å ha 
faktisk kunnskap om et emne, for å skrive om det. Det hender at saklige artikler 
blir forurenset av aktivister, som er mer opptatt av å fortelle hvordan de mener at 
verden skal være, enn hvordan den er. Dette er særlig tydelig om man kikker på 
kontroversielle emner, der for eksempel de radikale feministene mener noe. 

Før voldtektsløgnen stod jeg oppført som dataspesialist og 
menneskerettsforkjemper i både den engelske og den norske utgaven av 
Wikipedia. Jeg vet ikke hvem som opprettet eller redigerte artiklene, men 
opplysningene var korrekte. At jeg stod listet, var heller ikke unaturlig. 
Dataprogrammet War FTP Daemon er et av de mest kjente dataprogrammene som 
noensinne er utviklet i Norge, og jeg er udiskutabelt blant de internasjonalt mest 
kjente dataspesialistene her til lands. Om det er fortjent eller ikke kan man 
diskutere, men slik er det i alle fall. For kundene mine, hadde dette (at jeg er 
kjent, ikke at jeg stod i Wikipedia) i blant den hyggelige effekten at ting gikk 

47 Ut fra et bilde fra et overvåkingskamera kan politiet fastslå ganske nøyaktig hvor høy 
han er.  Jeg er minst ti centimeter høyere. Likevel ville de bruke tid og penger på å 
«sjekke meg ut av saken» som de kalte det. Sånne ting er greit å være klar over, neste 
gang politiet klager over at de har for lite penger og ressurser til å gjøre jobben sin.

48 Jeg skrev selvfølgelig en artikkel om hendelsen på hjemmesiden min. Et halvt år 
senere hadde Bergensavisen et stort oppslag, basert på denne artikkelen, der lot som 
om jeg var «lommemannen». Det var et vakkert eksempel på hvordan denne «avisen» 
koker i hop «nyhetene» sine.
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langt raskere når jeg kontaktet for eksempel support hos store internasjonale 
selskap. Supportteknikeren i den andre enden, i et land langt borte, spurte om jeg 
var den «Jarle Aase», og saken fikk en helt annen prioritet enn den ellers ville fått. 
Etter løgnen, ble oppføringene om meg i Wikipedia stadig redigert og 
marginalisert, før de til slutt forsvant. Jeg skrev en artikkel om dette på 
hjemmesidene mine, hvor jeg vinklet det i lys av boken «1984», der 
kontroversielle individer ble slettet fra arkivene. Anstendige mennesker vil ikke 
finne på å slette opplysninger om personer de ikke liker. Dessverre har Wikipedia 
den samme virkningen på drittsekker, som dritt har på fluer. De hadde ikke 
engang tålmodighet til å vente på en rettskraftig dom for voldtekt. Anklagen var 
mer enn nok.

I midten av november 2006 frykter jeg at jeg er blitt permanent arbeidsufør. 
Antall timer jeg fungerer i løpet av en uke kryper ned mot null. Jeg bruker langt 
mer penger enn jeg tjener, og økonomien er i ferd med å kollapse. Jeg makter rett 
og slett ikke å sette meg ned og arbeide. Det er omtrent som å ha skrivevegring. 
Jeg kan tvinge meg til å sitte noen timer foran tastaturet, men jeg klarer ikke å 
fokusere på programmene jeg skal skrive. Og hele tiden maler tankene om 
Anklagen. Samtidig må jeg forholde meg til massevis av mennesker som er 
overbevist om at jeg er en voldtektsmann. Det kan være folk som kjenner meg 
igjen på butikken, folk på fora på nettet, eller folk jeg passerer på gaten.  Det å bli 
presset inn i en slik rolle, som noe jeg ikke er; – en rolle som på mange måter er 
det motsatte av hva jeg er, er ren smerte. Jeg kan ikke beskrive det på noen annen 
måte. Det er opprørende, krenkende og ydmykende, og selvfølgelig blodig 
urettferdig. En falsk voldtektsanklage er en like alvorlig forbrytelse som en grov 
voldtekt. Kanskje grovere, siden smerten bare fortsetter og fortsetter, 
tilsynelatende i det uendelige. En voldtekt går i det minste over etter noen 
minutter, eller i verste fall noen timer. Etter dette får offeret hjelp. Overgrepet 
Tommy har begått, går ikke over. Det fortsetter gjennom avisene. Det fortsetter 
gjennom hundrevis av mennesker som har forhåndsdømt meg, og som benyttet 
enhver anledning til å vise det. Det fortsetter gjennom «etterforskningen» og det 
kommende justismordet. Så selv om jeg skulle klare å bekjempe symptomene på 
post traumatisk stress, vil jeg uansett bli kastet tilbake i elendigheten så snart jeg 
går ut blant andre mennesker, eller logger meg på internett. 

Det fortsetter også ved at Dagbladet og resten av feministpøbelen akkurat nå 
kjører en kampanje mot «voldtektsmenn». Med slike holdninger – en pågående 
heksejakt etter «voldtektsforbrytere» i rikspressen, så har jeg absolutt ingen 
sjanse. Tankene om Anklagen maler og maler, og om jeg skulle være så heldig å 
tenke på noe annet et øyeblikk, så er det alltid noe eller noen som sender meg 
tilbake inn i infernoet av smerte og håpløshet. 
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Når en datamaskin begynner å oppføre seg som jeg har gjort denne høsten, er det 
vanlig å gjøre en omstart. 

Omstart
Foranledningen er at Dag dukker opp igjen. Vi har avtalt på telefonen at han skal 
stikke innom i kveld. Jeg møter ham på gaten utenfor leiligheten. Han har vokst 
noe enormt siden sist jeg så ham. Han er så tiltrekkende at luften slår gnister rundt 
oss. Nå er det heller ikke noen eller noe som kan nekte oss å gjøre hva vi vil. Han 
har fylt seksten år, og moren hater meg. Så snart moren hørte om 
voldtektsanmeldelsen, hadde hun tatt fullstendig av. Hun ville drepe meg dersom 
Dag oppsøkte meg, eller var med meg. Han har omtrent forbud mot tenke på meg. 
Jeg sier at jeg gir blaffen i moren hans. Men jeg forstår på ham at han har et 
dilemma. Moren har på en måte satt kniven på strupen hans og tvunget ham velge 
mellom oss. 

Han forteller om møtet sitt med politiet. Moren hadde slept ham ned på 
politikammeret til et avhør. Hun er en sånn mor som politiet setter pris på – en 
sånn som gjør akkurat som de sier, og ikke kompliserer jobben deres med å tenke 
selv. Dag er helt fundamentalt motsatt. Han føyer seg til en viss grad for moren, 
men han betrakter politiet mer som noe man spiser, enn som samtalepartnere. Han 
ble avhørt av Bente Tuft, denne smellfete purka som vralter omkring på volds og 
sedelighetsavsnittet. Hun hadde innledet med å betro Dag at han var det aller 
viktigste vitnet i denne saken. Dag lurte på om hun var riktig klok. Han hadde 
ikke hørt om saken, før han leste om den i avisen. Han ante ingen verdens ting. 
Hun viste ham et bilde av Tommy. I det øyeblikket han så bildet, holdt han på å 
le. Om han ikke hadde trodd at jeg var uskyldig før, så visste han det i alle fall nå. 
Tommy var så lite pen, at jeg umulig kunne ha rotet med ham, og langt mindre 
voldtatt ham. Dag kjenner meg ut og inn, og vet at jeg interesserer meg for de 
aller peneste guttene. Ikke for folk som Tommy. Han sa selvfølgelig ikke noe om 
dette til fleskeberget. Men han sa at han ikke trodde at jeg var skyldig. Hun ble 
forskrekket, provosert, og sa at det ikke var noen som helst tvil om at jeg hadde 
voldtatt Tommy49. Hun spurte om jeg hadde «tatt på ham». Dag avviste det. Vi 
hadde vært venner og ikke noe mer. Han hadde visst at jeg var homofil, det var 
noe av det første jeg hadde fortalt ham. Han var hetero, og sånn var det. Hun 
spurte om jeg hadde «gjort noe seksuelt med ham». Han sa nei. Hun «visste50» 

49 Fasiten var at jeg var skyldig. Hun ble bare frustrert når vennene mine ikke klarte å se 
det som for henne var helt åpenbart, og i stedet forsvarte denne, i hennes verden, grisen 
av en voldtektsmann.

50 Når overvektige kvinner med lite kunnskaper og lav intelligens «vet» ting som ikke 
stemmer med virkeligheten – for eksempel at Dag har hatt sex med meg, eller at jeg 
har voldtatt Tommy, så finnes det et ord for dette. Tilstanden kalles en psykose. I en 
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åpenbart at Dag og jeg hadde hatt et seksuelt forhold, for hun fortsatte å mase. 
– Har Jarle hatt sex med deg noen gang?
– Nå slutter du å spørre om det!
– Det er første gang jeg spør om dette.
– Gi deg. Jeg har talt. Dette er sjette gangen du spør!51

Avhøret gikk ikke som fettklumpen hadde håpet. Dag nektet konsekvent å si 
noe annet enn pene ting om meg. Moren hans var mer på bølgelengde med 
matvraket. Men uansett hvor mye hun hatet meg, så stolte moren på Dag, og hun 
var ærlig. Hun hadde ingen egne kunnskaper om at jeg noensinne hadde gjort noe 
straffbart. 

Å være med Dag igjen, er som å komme fra helvete til himmelen. Samtidig ser 
jeg min egen sørgelige situasjon i et nytt lys. Jeg har ingen av de kvalitetene eller 
ressursene som en gang fenget ham. Jeg er ikke et fyrverkeri av kreativitet og 
humor. Jeg er ikke respektert som en av de flinkeste Spillerne i landet. Jeg har 
ikke noe kult kontor. Jeg har ikke softguns, kniver og sverd. Alt jeg har, er et 
desperat behov etter å holde rundt ham; å få trøst. Å spørre ham om noe sånt er 
utenkelig. Og selv om han oppfatter det, så er det ikke noe han kan gi meg. Vi har 
hatt et mye mer intenst og ærlig vennskap enn de fleste kjærester, men det har 
aldri vært noe fysisk i det. Det kan det ikke bli nå heller. Jeg innser dessuten at 
slik livet mitt har utviklet seg, har jeg ikke noe å tilby Dag. Han er kommet 
tilbake, javel, men jeg kommer til å miste ham igjen. Jeg kan ikke holde på ham. 
Limet i vennskapet vårt var den felles humoren. Jeg har ikke ledd på flere 
måneder. 

Jeg tar en omstart. For å gjenoppbygge den faglige kreativiteten og arbeidsevnen, 
legger jeg alt arbeid til side og begynner på et nytt prosjekt. Et prosjekt jeg har 
tenkt på i flere år, men som jeg ikke har hatt tid til. Du husker hvordan jeg var. 
Jeg kunne klare hva som helst, så lenge jeg syntes det var gøy. Jeg tegner ut 
skjermbildene, og skisser opp den interne oppbyggingen av programmet. Setter 
opp lange lister med såkalte «design-goals». Det fungerer. Jeg arbeider igjen! 

Ukene går. Jeg porter programmet til Linux. Programmet fungerer der også! 
Med drahjelpen fra dette prosjektet, whid, kommer jeg også i gang igjen med de 
kommersielle prosjektene. Jeg kommer gjennom krisen, med egne krefter, og 
klarer å jobbe! Det er kanskje den største enkeltprestasjonen jeg noensinne har 
prestert. Det er ikke noe økonomi i dette prosjektet, men pengene kommer når jeg 

ideell verden ville man tilbudt psykotiske fleskeberg behandling. I Bergen tilbys de i 
stedet jobb i politiet.

51 Sitatet er fra et muntlig referat jeg fikk av Dag. Bente Tuft har forfalsket utskriften av 
avhøret, slik at det skal se tilforlatelig ut. Dermed mangler de gjentatte spørsmålene 
hennes, og Dags utbrudd.
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får opp tempoet i kundeprosjektene. 
I midten av desember har jeg gjenvunnet hele arbeidskapasiteten. Jeg er fortsatt 

humørløs, og når jeg ikke jobber, klarer jeg ikke å tenke på noe annet enn 
Anklagen. 

Like før julaften 2006 går jeg helt tom for kontanter. Det er ekstremt 
ubehagelig. Men jeg har massevis av penger på vei inn. 

Januar 2007

Jeg er fortsatt svært provosert av Bergen Energi. Det er mange som misliker meg 
på grunn av Anklagen, men Bergen Energi er den eneste av kundene mine som 
har dolket meg i ryggen. De virker også veldig naive. Det er mange eksempler fra 
USA på IT eksperter som har følt seg forulempet av en oppdragsgiver, og som så 
har skapt veldig store problemer. Jeg vet nær sagt alt om IT anlegget deres. Jeg 
kjenner rutinene deres for sikkerhetskopiering og krisehåndtering. Jeg kunne ha 
utslettet absolutt alle dataene deres – både driftsdata og sikkerhetskopier. Og det 
er ikke det verste. De kjørte fortsatt på brannveggen jeg engang laget. Om jeg 
kunne ha brutt meg inn den veien vet jeg ikke, men det vet ikke de eller. Jeg sitter 
på absolutt alle sikkerhetsdetaljene, og ved å kjøre videre på den teknologien, 
legger de seg helt åpne for hugg fra min side. Det hele er omtrent som å slå en 
person man ikke liker i ansiktet – og så senke guarden, rekke tunge og håpe at han 
ikke blir sint.

Jeg har aldri vurdert å angripe datasystemene deres. Det ville ødelagt den 
faglige integriteten min. Men jeg har vurdert å sende en epost til Siemens i 
Tyskland med en oppdatering om sikkerhetssituasjonen i Bergen. Jeg nøyer meg 
med å be den forhenværende kunden min om å slutte å bruke War FTP Daemon. 
Jeg truer med å legge inn en eksplisitt klausul i lisensbestemmelsene som forbyr 
Bergen Energi å bruke programmet52. De bruker fortsatt nettsidene jeg laget. De 
har ikke foretatt sikkerhetsoppgraderinger av hverken de gratis C++ bibliotekene 
mine, eller den gratis publiseringsløsningen min53. Jeg har funnet og rettet feil 
som i teorien kunne blitt utnyttet i et angrep, begge steder. Årsaken til at de ikke 
har oppgradert, er at det ville blitt altfor dyrt. Systemene ble ikke vedlikeholdt av 
kompetente utviklere etter at jeg ble sparket ut. Senere har de som jobbet med 
utviklingen hos Bergen Energi, både på prosjektsiden og på utviklingssiden54, 

52 Jeg eksponerer Bergen Energi i denne boken. Motivasjonen min for dette burde gå 
ganske klart frem av teksten. Det er flere andre bedrifter jeg er forbanna på, etter å ha 
blitt forhåndsdømt, men ingen har vært i nærheten av så sjofle som Bergen Energi.

53 Begge deler er lisensiert under LGPL lisensen, som i praksis gjør det umulig for meg å 
forby noen å bruke dem.

54 Jeg gjorde det aller meste selv. Men Bergen Energi var opptatt av at de selv skulle 
kunne lage rapporter og gjøre enkelt vedlikehold, så jeg samarbeidet med og lærte opp 
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sluttet. Jeg har overført noe kompetanse til nye programmerere i firmaet til 
Joachim, men de har ikke i nærheten av min system- og sikkerhets-kompetanse. 
Dermed blir det for dyrt å foreta sikkerhetsoppgraderinger. Ledelsen i Bergen 
Energi sa at de gav blaffen i hva det ville koste å bli kvitt meg. I praksis snakket 
de ikke om penger. Det de gav blaffen i, var sikkerhetsrisikoen. Risikoen for at 
noen skal bryte seg inn i systemene og stjele eller ødelegge data. Det er en risiko 
som til syvende og sist er langt mer alvorlig for kundene deres, enn for Bergen 
Energi55.

Kemneren
Slutten av februar, 2007

Jeg har jobbet stabilt og godt siden desember, noe som har gitt en fin uttelling. Jeg 
har 114.000 kroner på kontoen min. Jeg har ingen forfalte regninger. Av de 
114.000 ligger det rundt 35.000 til utbetaling for moms, og 10.000 til husleie. 
Kundene mine er igjen fornøyde. De får programmene de ber om, og de får høy 
kvalitet. Jeg har sluttet med Medisinen. Jeg trenger den ikke lenger. Men jeg 
ønsker fortsatt at jeg aldri mer vil våkne når jeg legger meg. Og når jeg går ut, 
maler tankene om Anklagen og hevn. 

Remi er ofte på besøk. Det hjelper veldig. Han er den eneste av dem jeg er 
virkelig glad i, som jeg kan være meg selv ovenfor. Som gir meg en klem når han 
ser at jeg trenger det. Aldri noe mer enn en klem, men det er nok. Det lader 
batteriene mine. Det gir meg krefter til å holde ut. Det er et håndfast bevis på at 
det fortsatt finnes noe godt i verden. 

Begynnelsen av mars, 2007

Husleien er ikke betalt. Den lå til utbetaling fra kontoen. Jeg logger meg på 
nettbanken og ser at ingen av de siste utbetalingene er utført. Saldoen er fortsatt 
på rundt 114.000 kroner, men beløpet står markert som «sperret». Jeg får en ekkel 
følelse i magen. Men jeg drar ingen forhastede slutninger. Jeg ringer banken. En 
dame der forteller at kemneren har tatt beslag i pengene, på grunn av ubetalt skatt. 
Hun blir ganske hoven i stemmen etterhvert.

utviklere til trivielle oppgaver. På prosjektsiden var de selvfølgelig tungt inne for å 
sikre at løsningen  oppfylte behovene deres rent funksjonsmessig.

55 Webløsningen ble i 2008 skiftet ut med en ny løsning, basert på standardteknologi fra 
Microsoft. På den måten fikk de en løsning som kan vedlikeholdes av «vanlige» 
programmerere. Men også en løsning som er sårbar for alle de sikkerhetshullene som 
erfaringsmessig finnes i denne teknologien.
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Nå blir jeg forbanna. Skattekravet er basert på inntekter kemneren har funnet  
på, og renter på disse fantasipengene. Å betale skatt, er et brudd på min prioritet 
nummer to. Å ikke betale «erstatningen» for det jeg ikke gjorde i 1992, og å ikke 
betale skatt, er overordnet absolutt alt annet. Jeg fråder av raseri.

Noen dager senere begynner jeg å tenke klart igjen. Jeg finner en utvei. Det 
ville selvfølgelig vært både morsomt og pedagogisk riktig å halal-slakte en 
håndfull kemneransatte, men de er tross alt bare noen ekle, ubetydelige klyser. 
Det finnes andre som har begått langt større urett mot meg. Hva om jeg rett og 
slett motregner momsen mot det beslaglagte beløpet? Da vinner ikke staten en 
eneste krone. De har bare beslaglagt penger de uansett ville fått. Det er en 
akseptabel løsning. Jeg skriver et brev til skattefuten og informerer om at jeg 
motregner momsen mot de 114.000 kronene56. 

Jeg går over til en ren kontantøkonomi. Banken er åpenbart ikke noe trygt sted 
å oppbevare penger.

Motangrep
Midten av mars 2007

Kemneren etterlot, raust nok, nesten en hel krone på kontoen min, til livsopphold 
og videre drift av firmaet. De trodde kanskje at jeg ville komme krypene for å 
forhandle frem en eller annen avtale med dem. Jeg kryper ikke. Heldigvis går 
firmaet mitt på skinner, så jeg har på ny godt over hundre tusen kroner – denne 
gang i kontanter, trygt oppbevart på hjemmekontoret.

Onsdag, 18. april 2007

Jeg er hos advokaten min for å lese gjennom sakspapirene. Jeg har utsatt dette helt 
frem til nå, på grunn av den psykiske påkjenningen. Kontoret hennes ligger i 
enden av Strandgaten, inn mot Torvallmenningen, midt hjertet av Bergen. 
Bygningen er gammel, men kontoret er moderne innredet – dog uten noen jappete 
espressomaskin. Sekretæren er en veldig hyggelig dame i sin beste alder. Det er 
flere kontorer i lokalet, med store glassvegger ut mot resepsjonsområdet. Såvidt 
jeg vet, er de to advokater her, pluss en eller flere jurister som går sin plikttjeneste 
på veien mot en advokatbevilgning. 

Jeg får saksmappen og setter meg til å lese på et lyst konferanserom, også dette 
med en glassvegg inn mot resepsjonen. Jeg skummer gjennom anmeldelsen og 

56 Jeg fikk aldri noe svar. Offentlig ansatte klyser er manisk opptatt av at mobbeofrene 
deres svarer og styrer innen tidsfristene de finner på. Men selv har de et massivt 
avslappet forhold til å svare på brev, eller i det hele tatt gidde å forholde seg til andre 
menneskers virkelighet. 
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blir fysisk dårlig av alle løgnene. I er avhør hevder Tommy at jeg skal ha sagt «Nå 
skal vi ha det gøy», mens jeg sleper ham inn på soverommet. Det skurrer veldig. 
Jeg kan ikke huske å ha sagt noe såmt. Det harmonerer heller ikke med 
tenkemåten min, eller måten jeg ordlegger meg på. Utsagnet virker rett og slett 
fremmed; noe Tommy av en eller annen uforklarlig grunn har funnet på. Pulsen 
stiger, magen er uggen og humøret borte vekk. Jeg skummer gjennom papirene 
uten ork til å finlese dem. Tommy er avhørt tre ganger. Først ett avhør den 27. juli 
2006. Så en oppfølging den 12. september 2006. Politiet vil ha flere detaljer. Til 
tross for at Lagmannsretten forkastet anklagepunktet om innelåsing som rent vås, 
gjør ikke avhøreren, politibetjent Øystein Nordstrand, noe som helst forsøk på å 
kvalitetssikre anmeldelsen. Tommy blir ikke konfrontert med at han lyver, selv 
om alle de tekniske bevisene politiet sitter på, entydig viser at anmeldelsen er full 
av løgn. Det siste avhøret av Tommy skjedde den 7. februar 2007. Da ble han 
avhørt av hovedetterforskeren i saken, Kjetil Rekdal. Rekdal gjør heller ikke noe 
forsøk på å få frem sannheten. I stedet vil han at Tommy skal fortelle hvor synd 
han synes på seg selv. Hvordan «voldtekten» liksom har ødelagt livet hans. Jeg er 
virkelig forbanna nå. Politiet har absolutt ingen bevis mot meg i denne saken. De 
fant ikke sæd på klærene til Tommy, på sengetøy eller på soverommet mitt. CK 
sov i samme leilighet, og hørte ikke noe annet fra rommet mitt enn lavmælt 
fnising. Ingen av de mange guttene som politiet har avhørt, har sagt noe negativt 
om meg. Bortsett to av vennene til Tommy, da. En av dem, han litt mørkhudede, 
hevder at jeg har mast om å få telefonnummeret hans, men at jeg ikke fikk det. 
Antakelig for å styrke Tommys anklage ved å sverte meg. Problemet med denne 
forklaringen, er at mobilnummeret hans står oppført litt nedenfor nummerer til 
Tommy, i en notatblokk politiet har beslaglagt. Nummeret hans ligger også i 
telefonboken på mobiltelefonen min. Politiet kan derfor med ganske stor 
sikkerhet, fastslå at han lyver. Det vil si, det kunne de ha gjort  dersom de hadde 
etterforsket saken. Det er ingenting som antyder at de har noen sånne ambisjoner. 
Den andre kameraten siterer bare Tommy, som har fortalt vennen at jeg truet ham 
med en kniv da jeg voldtok ham. Altså, at jeg er veldig fæl, fordi Tommy har 
fortalt ham at jeg er veldig fæl. 

Jeg har en bok i selvforsvar, skrevet av en militær ekspert og instruktør i 
nærkamp. Han har viet et helt kapittel i boken til emnet demonisering. 
Demonisering er en vanlig teknikk som blir brukt av myndigheter når de går til 
krig. Blant annet for at soldatene skal kunne drepe fienden, uten å støte mot de 
mentale sperrene man normalt har mot å drepe. Soldatene identifiserer seg ikke 
med menneskene de dreper. Boken hevder at den samme teknikken også brukes 
aktivt av politiet. «Kriminelle» er ikke mennesker som politifolkene identifiserer 
seg med, men «subjekter». Det er åpenbart, fra politidokumentene jeg sitter og 
blar i, at politiet ønsker å demonisere meg for å få meg dømt – helt uavhengig av 
sakens fata. Tommy lyver så massivt at de ikke kan ha unngått å legge merke til 
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det – uansett hvor flinke de er å fortrenge fakta. Og de må forstå at dette vil 
komme frem under rettssaken. Dermed er det om å gjøre å skape et så negativt 
bilde av meg som overhodet mulig. Politiet kommer til å presentere Tommy som 
en ødelagt gutt, knust av den forferdelige voldtekten. De vil «dokumentere» 
hvordan livet hans har gått til helvete – peke på meg og si at «det er hans skyld». 
Altså – siden de ikke kan bevise at jeg har rørt Tommy, vil de late som om de 
psykiske problemene som voldtektsløgnen har skapt, er et bevis for jeg har 
voldtatt gutten. Eller i det minste er min «skyld», slik at retten kan forføres til å 
mislike meg sterkt nok til å se bort fra fakta, og dømme meg nord og ned. Det 
siste «avhøret» har kun dette for øyet.

I samme ærend har den matglade politidamen Bente Tuft, grafset i beslaglagte 
notater med syltelabbene sine. Dette skjedde allerede den 21. august 2007. Hun 
tolker absolutt alt jeg skriver, slik at det bekrefter hennes personlige 
overbevisning om at jeg er en pervers voldtektsmann. Selv når jeg i et notat fra en 
ferie, skriver at jeg ikke gidder å ha sex, så er dette en klar indikasjon på at jeg er 
en voldtektsmann. Å «tolke» private notater på en sånn tendensiøs måte, er et 
grovt overtramp mot integriteten til den personen de «etterforsker». Det mest 
frustrerende, er at man ikke kan gjøre noe som helt med det. Disse patologiske 
tilfellene kan fråtse i de mest personlige refleksjoner, som politiet har beslaglagt 
fra skyldige eller uskyldige, og begå helt utenkelige, fornedrende og motbydelige 
overtramp – på skattebetalernes regning – og det finnes ikke noen lovlig måte å 
slå tilbake. Dette er «egen-rapporter» i politiet, som brukes slik politiet finner det 
for godt – ting som eksisterer utenfor rettssalenes kontroll, og uten noen som helst 
form for kvalitetssikring internt i politiet. Det er amatørenes og idiotenes fest. Vi 
som blir ofre for denne typen overgrep, kan ikke gjøre annet enn å bite i oss 
uretten, og prøve å glemme. 

Det går frem av den siste forklaringen til Tommy, at treneren hans er i fengsel. 
Det kommer ikke som noe sjokk på meg.

I begynnelsen trodde åpenbart politiet at voldtekten av Tommy bare var toppen 
av et isfjell. (Akkurat som de trodde i 1992 – 1994). Vitnene delte seg i to grupper 
– vennene mine som bare snakket pent om meg, og de som ikke likte meg og 
gjorde sitt beste for å mistenkeliggjøre meg. Problemet med den sistnevnte 
gruppen, var at ingen av dem kjente meg særlig godt. Mange av dem, som en av 
lærerne til Remi, og noen foreldre, har ikke engang truffet meg. Ingen av de som 
mislikte meg, kjente til at jeg noensinne hadde gjort noe mer straffbart enn helt 
trivielle ting, som å kjøpe sigaretter til mindreårige.

Slutten av april, 2007

Frem til nå har jeg ikke svart på Anklagen, bortsett fra artikkelen jeg skrev på 
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hjemmesiden min da jeg slapp ut fra varetekt. Jeg har hele tiden vært fast bestemt 
på å anmelde jævelen for falsk anmeldelse. Jeg er ikke så naiv at jeg tror at 
bergenspolitiet noensinne vil forfølge noen, for å begå en forbrytelse mot meg. Til 
det er bergenspolitiet ganske enkelt for gjennområttent. Jeg har to motiver for 
anmeldelsen:

Den viktigste er at mitt ord skal veie like tungt som Tommys under den 
kommende rettssaken. I Norge er det straffbart å lyve når man vitner i en rettssal. 
Det gjelder for «offer», vitner og politifolk. Det eneste unntaket fra denne regelen, 
er den tiltalte. Han han lyve så mye han vil. Dette tar dommere og juryer 
selvfølgelig hensyn til. Resultatet er at når tiltalte forklarer noe annet enn noen av 
de andre, så veier den andres forklaring tyngst, siden den andre vitner under ed. 
Den eneste måten en anklaget kan bestride anklagen, under straffeansvar, og 
dermed forklare seg med samme tyngde som motparten, er ved å levere en 
politianmeldelse for falsk anmeldelse. 

Den andre grunnen er at en motanmeldelse, er en fin anledning til å samle 
sammen bevisene jeg har for at han faktisk lyver. Jeg kan bevise dette, så jeg 
risikerer ikke at motanmeldelsen blir en bumerangsak, der jeg blir dømt for å 
anmelde en forbrytelse som faktisk ikke har skjedd. Mannen til forsvareren min, 
leder et utvalg  opprettet av regjeringen, for å granske et grovt justismord. Dersom 
politiet prøver seg på en ny bumerangsak, vil det bare slå tilbake på dem selv. Jeg 
er rettsløs i Bergen, men regjeringen kan ikke godta en slik praksis, om saken 
havner på deres bord. Selv det gjennomkorrupte bergenspolitiet forstår såpass. 
Dermed vil ikke en anmeldelse mot Tommy, der jeg beviser at anklagene hans er 
falske, kunne slå tilbake på meg selv. Jeg vil for all fremtid kunne vise 
anmeldelsen til venner og andre som ønsker å tro på meg, men ikke er hundre 
prosent overbevist. Tommy kommer selvfølgelig ikke til å bli straffet, men jeg vil 
ha et kompendium som beviser at jeg ikke har voldtatt ham, og jeg stiller i retten 
med en forklaring som har den samme bevistyngde som hans. Om det har noen 
praktisk betydning, er en annen sak. De fleste dommerne er tidligere politifolk. 

Jeg tvinger meg til å formulere motanmeldelsen. Det er forferdelig vanskelig. Jeg 
må forholde meg til anklagen. Jeg må argumentere saklig mot oppspinn og løgn. 
Jeg må se på fotografier av en lykkelig Jarle og en lykkelig Tommy, gå gjennom 
MSN samtalene våre dengang vi var venner, lese SMS meldinger fra en annen tid. 
Arbeidet tømmer meg for krefter. En tung depresjon bygger seg opp et sted inne i 
meg. Jeg sloss for å bekjempe håpløsheten, tvinger meg til å fortsette. Det er et 
helvete. Men jeg klarer å bekjempe de tunge tankene, hevnbegjæret og den 
intense trangen til å utsette arbeidet til senere. Jeg innser at om jeg ikke klarer å 
gjennomføre dette nå, nå når arbeidskapasiteten min er tilbake, så kommer jeg jeg 
aldri klare det. 

Jeg skriver fem A4 sider. Jeg oppgir vitner som kan bekrefte at Tommy har 
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flørtet med meg. Han har gått langt i politiforklaringene sine for å benekte dette. 
Jeg oppgir klysen i firmaet over gangen, som så at Tommy satt alene på 
møterommet og spilte Playstation, på et tidspunkt der Tommy i følge hans egen 
forklaring, satt innelåst på mitt kontor. Jeg lister opp filnavn på bildene som viser 
at jeg var innom vaskeriet, før vi reiste på kontoret mitt. Bildene viser ikke at han 
satt alene i bilen i fem minutter – men de viser at jeg snakker sant, når jeg 
forklarer at vi reiste innom vaskeriet. Spør politiet kvinnen som jobber der, vil 
hun sannsynligvis huske meg. Jeg viser til ting i MSN loggene og SMS loggene, 
som beviser at Tommy løy i politiforklaringene sine. Bildene av en glad og 
lykkelig Tommy, dagen etter at jeg angivelig skal ha voldtatt ham, snakker for seg 
selv. Det er særlig ett bilde som slår beina bort under anklagen. Jeg sitter på 
kontorstolen inne på kontoret mitt og holder rundt ham. Han står foran meg og 
fotograferer oss via speilet på kontorveggen min. Jeg har hånden langt nede i 
boxershortsen hans. Smekken på dongeribuksen er åpen. Kroppsspråket og 
ansiktet viser en trygg, lykkelig, glad gutt. Det viser definitivt ikke en gutt som er 
voldtatt bare noen timer tidligere, og som er kvalm, deprimert og innesperret, slik 
han beskriver den dagen for politiet. Motanmeldelsen min blir journalført hos 
politiet den 23. april 2007.

I 2007 er opplaget til Dagbladet nærmest i fritt fall. Dagbladet har så lenge jeg 
kan huske, vært et talerør for de radikale feministene. Du husker sikkert alle 
oppslagene i Dagbladet, da vi vokste opp, om prostitusjon og andre ting de 
rødhårede kvinnene ikke likte. Dagbladet er avisen som gjorde kriminaliseringen 
av «barneporno» til en kampsak – og som fortsatt, helt kynisk, bruker «de 
svakeste» som et argument for å angripe menn, ytringsfrihet og andre Ekle Ting. 
Dagbladet har i flere tiår vært et ukritisk mikrofonstativ for mer eller mindre 
hysteriske kvinner. De har gang på gang trykket de mest fantasifulle påstander 
som objektiv informasjon. Ta for eksempel barneporno. Når  pressen i dag 
snakker om dette, snakker de konsekvent om «overgreps-bilder». Det var 
Dagbladet som først og fremst drev propaganda for dette synet. I virkeligheten er 
ikke overgrep mer karakteristisk for barneporno, enn det er for vanlig porno. Det 
finnes barneporno som viser overgrep. Men de aller fleste bildene og filmene som 
er pornografiske, viser kun smilende barn i begynnelsen av puberteten som leker 
sex med seg selv eller jevnaldrende. Og majoriteten av «barnepornoen» viser ikke 
engang noe seksuelt. De aller fleste «barnepornografiske» bildene viser bare 
lettkledde eller nakne barn i aseksuelle situasjoner, som på stranden, eller 
poserende for en profesjonell fotograf. Det de radikale feministene, gjennom 
Dagbladet, har fått til, er å kriminalisere barns seksualitet. Familiebilder som kan 
oppfattes «seksuelt provoserende» (som en liten stiv guttetiss), kan få deg i 
alvorlig trøbbel. Bilder av barn i undertøy, for eksempel fra emballasjen til 
barneundertøy, kan få deg i trøbbel – i alle fall om noe sånt finnes i elektronisk 
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form på PC-en din. Dersom du tegner eller maler et «seksuelt provoserende» 
barn, helt ut fra dine egne, indre bilder, så lager du ulovlig «barneporno». De 
første kommersielle fortellingene jeg fikk publisert, i Aktuell Rapport, da jeg var 
14 år gammel, er i dag ulovlig barnepornografi. Dersom du har gamle utgaver av 
Aktuell Rapport fra 70 og 80-tallet liggende, bør du snarest finne frem rødspriten 
og brenne dem. De kan få deg fengslet! Selv noe så uskyldig som kvinnenes og 
feministenes eget myk-pornoblad Lek, fra denne tiden, er i dag på mystisk vis blitt 
forvandlet til strengt ulovlig «overgreps-dokumentasjon». Mer alvorlig er det at 
mesteparten av den skandinaviske, homofile kulturarven fra 70 og 80-tallet, også 
er blitt kriminalisert. Det var den gang vanlig at de homo-politiske bladene også 
trykket bilder og historier om gutter i begynnelsen av puberteten. De mer 
konservative holdt seg gjerne til unge menn fra 16 og oppover. Men selv dette er i 
dag straffbart å befatte seg med. Jeg liker ikke bokbål. Jeg liker ikke når 
kulturhistorie kriminaliseres. Derfor er jeg imot dagens utidige kriminalisering av 
«barneporno»57, og jeg var veldig frustrert over Dagbladet og all 
løgnpropagandaen de spredte i forkant av lovendringene. 

Men tilbake til Dagbladets fallende opplagstall i 2007. Avisen prøver igjen å 
mobilisere de kvinnelige leserne, nå med denne kampanjen mot «voldtekt». 
Voldtekt  er et kjempeproblem, ifølge avisen. Det faktum at de fleste anmeldelser 
blir henlagt, slås opp som en skandale. Man argumenterer omtrent som om en 
voldtektsanmeldelse i seg selv er tilstrekkelig til å dømme svinet. Underforstått – 
at falske anmeldelser i praksis ikke forekommer. Det er svært krenkende lesning. 
Den Politisk Korrekte Sannheten er at alle menn er potensielle 
voldtektsforbrytere, og at alle menn har et medansvar for at kvinner voldtas, og at 
vi derfor skal skamme oss, alle som en. Og vi skal i alle fall ikke innbille oss at 
noen [kvinner] lyver om noe sånt! Disse holdningene er ting som over tid fester 
seg hos folk, særlig når ingen av de store mediene har anstendighet til å fortelle 
sannheten om voldtektsanmeldelser. Forskning har vist at opp mot femti prosent 
av anmeldelsene er falske. En langt høyere andel av ikke anmeldte anklager antas 
å være falske58. Dette forties fullstendig, ikke bare av Dagbladet, men av en 
samlet norsk presse59. 

Jeg kjøper selvfølgelig ikke denne «avisen», men jeg leser den i blant på nettet. 
Nå observerer jeg hvordan rabiat feminist-propaganda enda en gang sprer seg fra 
Dagbladet til de andre avisene som ringer i stille vann. Motforestillinger blir 
fortiet. Jeg føler det som slag i ansiktet hver gang voldtekt blir fremstilt unyansert, 

57 Jeg har tenkt å skrive en egen bok om dette emnet når tiden tillater det.
58 Altså, «mørketallene» som feministpøbelen gnåler om.
59 Det skal i rettferdighetens navn nevnes at Dagbladet har trykket artikler som imøtegår 

synet om at alle henlagte saker gjenspeiler en reell voldtekt. Men jeg kan ikke huske å 
ha sett antydning til referanser til forskning rundt dette i redaksjonelle artikler hverken 
i Dagbladet eller i noen andre norske aviser.
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som om alle anmeldelser er sanne. 
Makteliten stiller villig opp og lar seg intervjue om «problemet». De gjør 

ingenting for å nyansere bildet. Tvert imot. Forestillingen om at en 
voldtektsanmeldelse i regelen alltid er sann, blir bare sementert av feige politikere 
og feminister i maktposisjoner. Jeg reagerer kraftig på et intervju med 
statssekretær Astrid Aas-Hansen i Morgenbladet. Jeg sender henne en epost den 
2. mars 2007:

Hei, 

Jeg har lest intervjuet av deg i Morgenbladet. 

Du sier i intervjuet at det ble anmeldt 169 voldtekter i fjor. En av disse 
anmeldelsene var mot meg. Men jeg har ikke voldtatt noen. 

Når man lager storm rundt slike tall - og setter fokus på voldtektsbølgen -  
hvorfor opptrer du - og kollegene dine - som om /alle/ disse anmeldelsene 
er /sanne/? 

Det er fint og flott at dere vil hjelpe voldsmenn å slutte å begå vold; men 
hvorfor vil dere ikke hjelpe løgnere med å slutte å lyve? 

De aller fleste mennesker vil aldri finne på å voldta noen. Sperrene mot å 
voldta noen er antakelig like sterke som sperrene mot å lyve på noen en 
voldtekt. Og det samme gjelder, tror jeg, lysten og behovet for å voldta 
eller lyve om det. Jeg kan ikke fatte eller begripe at noen skulle ha /lyst/ å 
voldta noen. Eller å finne på så alvorlige løgner. 

Men noen voldtar - og andre lyver om det. 

En venn av meg opplevde for noen år siden at en jente plutselig gikk rundt i  
den felles venneflokken deres og fortalte at han hadde voldtatt henne. Hun 
fikk selvfølgelig massevis av oppmerksomhet og sympati. Noen uker senere 
ringte hun min venn og spurte hvorfor han unngikk henne - og om de kunne 
treffes igjen. For henne var det neppe noen forskjell på små, hvite løgner,  
og ugjenkallelige, fatale løgner. Hun forstod ikke engang at hun hadde 
gjort noe galt. Min venn ble heldigvis ikke anmeldt - og dermed forsvant  
saken ut av verden uten at løgnen fikk noen særlige konsekvenser. 

Hva om denne jenten var blitt dradd med til politiet av velmenende venner,  
og presset til å anmelde "voldtekten"? I det øyeblikket hun har signert på 
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anmeldelsen er det nesten umulig å trekke den tilbake. (Hun vil tape ansikt  
og absolutt all anseelse og troverdighet. Hun innrømmer i tillegg en svært  
alvorlig forbrytelse.) 

Det var antakelig noe slikt som var bakgrunnen for at jeg ble anmeldt i  
fjor. Hadde politiet, når de tok imot anmeldelsen, hatt dette scenarioet i  
bakhodet, og brukt avhørsteknikker som gjorde det mulig for anmelderen å 
komme ut av situasjonen uten å tape ansikt, så ville sannsynligvis 
anmeldelsen aldri blitt undertegnet og saken glemt. Nå er skaden skjedd.  
Vedkommende går omkring og er "voldtektsoffer", og får behandling for 
dette. Den behandlingen vil ikke lindre det ikke-eksisterende traumet, men 
skape et nytt. Etterhvert som symptomene på psykologisk skade blir  
tydeligere, vil man gi mer behandling - som igjen vil forsterke skaden. Jeg 
snakket med en venn av meg, en meget kjent psykolog og tidligere 
sakkyndig (for aktoratet) i en del straffesaker, om dette - og han mente 
kategorisk at behandling i et slikt tilfelle /kun/ ville være skadelig. 

Det er altså ikke å "hjelpe offeret" å tro ukritisk på enhver anklage. Får du 
noen fengslet for noe du har diktet opp - er det noe du må leve med, men 
ikke noe du kan snakke ut om. Du vil vikle deg dypere og dypere inn i  
løgnen. Det som ikke har skjedd vil forme dine nærmestes relasjon til deg - 
og de trøstende ordene vil ikke trøste - for du vet hva de ville sagt dersom 
du fortalte sannheten. Det er ikke deg de er glad i - hadde de sett gjennom 
deg ville de hatet deg. I tillegg vil du alltid frykte dem som vet, særlig han 
du løy om. 

*

Visste du at et justismord, der en uskyldig dømmes for voldtekt, gir mange 
av de samme skadevirkningene som en virkelig voldtekt? Traumet er like  
sterkt - men i motsetning til en voldtekt, så varer selve traumet gjerne i  
flere år. Først arrestasjon og varetektsfengsling med alt det innebærer - 
deretter en uriktig dom og soning for noe man ikke har gjort. Ikke noe 
krisesenter å flykte til. Ikke noe "justismordsmottak" på legevakten. Ikke 
noe politi man kan anmelde justismordet til. Hele staten, med alle dens 
institusjoner, bruker nå hele sin samlede tyngde til å skade og ødelegge 
individet. 

I tillegg til posttraumatisk stress, skadet seksualitet og vanskeligheter med 
tillit, - så kan slike justismord også gi mange av de samme senskadene som 
flyktninger beskriver etter å ha overlevd grov tortur i diktaturstater. 
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Hvorfor bruker ikke justisdepartementet ressurser på forsøke å luke ut de 
falske anklagene? 
Hvorfor forskes det ikke på skadene av falske anklager? 
Hvorfor virker justismord helt glemt når du og kollegene dine snakker om 
voldtekt, overgrep og menn? 

Det er ikke mulig å gjøre det godt igjen, når dere dømmer en uskyldig. Ikke 
det at det spiller noen rolle. Jørum gjorde Norge til det billigste landet i  
Vesten å begå rettsovergrep - og etter farsen med Torgersensaken har den 
såkalte "Gjenopptakelsekommisjonen" spilt endelig fallitt. 

Jeg innser at dette neppe engasjerer deg. Problemet er at det ikke 
engasjerer noen andre heller. Derfor skjer det. 

Jeg får aldri noe svar fra statssekretæren.

Søndag, 17. juni 2007

Jeg står opp tidlig som jeg pleier, og går en 40 minutters tur. Akkurat som jeg gjør 
hver morgen. På vei inn i leiligheten, henter jeg med meg Bergens Tidende fra 
postkassen. Så lager jeg frokost; et stort glass «multivitaminjuice», et stort glass 
vann, to skiver grovt, økologisk brød med krepshalesalat og kyllingsalat, en frukt 
og nøtterik mũsli jeg har funnet på Lidl. Jeg avslutter med en café latte, tilberedt 
på espressomaskinen på kjøkkenet. Den som engang stod på kontoret mitt.

I dag har Bergens Tidende en artikkel med tittelen «Skjenket full og misbrukt». 
Den handler om en 15 år gammel gutt som er «misbrukt» av en 42-åring. Jeg 
innser ikke at saken handler om meg, før jeg leser «42-åringen var opprinnelig 
siktet for å ha holdt 15-åringen fanget i leiligheten sin i Bergen og voldtatt ham.» 
Det er jo interessant. Jeg går over fra skumlesing av tilfeldige nyheter, til finlesing 
av akkurat denne artikkelen. I følge avisen, tror ikke lenger statsadvokaten på 
voldtektsanklagen. Det går en stund før betydningen av dette siger inn over meg. 
Motanmeldelsen min har fått statsadvokaten til å innse at voldtektsanklagen er 
vås. Dermed er siktelsen for voldtekt droppet. Jeg risikerer ikke et nytt justismord. 
Noen sånn konsekvens av motanmeldelsen har jeg ikke engang drømt om. Det er 
som en demon er drevet ut av meg. 

Den neste uken er jeg veldig plaget av tanker omkring Anklagen, og 
urettferdighet og sånt, men så reiser jeg meg. Jeg lar ikke lenger Tommy 
dominere tankene mine. Når Anklagen prøver å male meg i stykker, slik den har 
gjort i nesten et år, så sier jeg: «Gå vekk. Du får ikke være her». Og det virker. 
Den forsvinner. Jeg takker min gamle mormor, som i sin tid lærte meg dette 
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trikset. Det fungerte ikke så lenge jeg hadde trusselen om et nytt justismord 
hengende over meg, men nå virker det. Jeg har ikke bare gjenvunnet 
arbeidsevnen. Jeg er, etter ett års sammenhengende helvete, i stand til å slappe av. 
Jeg kan gå turer uten å bli torturert av vonde tanker og enda verre minner. Jeg kan 
lese bøker igjen. Jeg kan smile, uten at det føles som en fremmed grimase. 

Falske anklager, tap av aktelse og usikkerhet om fremtiden er regnet blant de 
tingene i livet som virkelig kan ødelegge et menneske. Men slike ekle ting har 
også en annen effekt. En effekt hverken lovmakerne, pressen eller det korrupte 
politiet er klar over. Terroren presser meg ikke inn i et hjørne, livredd for å «gjøre 
noe galt», slik du kanskje skulle tro. Tvert imot – jeg føler en berusede frihet, som 
får meg til å kaste alle hemninger og gjøre nøyaktig som jeg vil.

Nye venner
Sommeren, 2007

Jeg kan ikke planlegge fremover. Det har jeg allerede fortalt deg om. Dermed 
lever jeg hver dag som om den er den siste. Noe den også fort kan bli. Tanken på 
selvmord lokker veldig sterkt. 

Høsten 2007 blir jeg bedre kjent med flere av vennene til Remi. Det er gutter i 
sekstenårsalderen. Gutter jeg av forskjellige grunner ikke tenner på, men finner 
selskap i. Noen av dem begynner å henge hos meg. Vi ser filmer på 
hjemmekinoanlegget eller diskuterer alt mellom himmel og jord. Ting som 
interesserer gutter. En av dem snakker for eksempel om at han har lyst til å 
begynne å gå med kniv. Han drømmer om å kunne forsvare seg om han blir 
angrepet. Jeg antyder at det ikke er noen god idé. Dersom han trekker kniv mot en 
som kan sloss, vil han bli grisebanket. Han argumenterer imot. Jeg henter en 
treningskniv i gummi, og ber ham angripe meg. Noen sekunder senere har jeg 
markert to dødelige slag mot kroppen hans. Kniven har ikke vært i nærheten av 
kroppen min. Han innser at å gå med kniv ikke er noen god idé likevel. 

En kveld vi sitter der, i stuen jeg deler med CK, lurer jeg på hva jeg driver med. 
Jeg har ikke noen seksuell interesse av disse guttene, og de kan og vet veldig lite. 
Jeg bruker energi på å motivere dem til å lese bøker. Eller til å slutte med tåpelig 
datakriminalitet på fjortisstadiet, som å installere bakdører på maskinene til folk 
de kjenner, eller cracke lærerne. Tåpeligheter som helt sikkert er morsomme, men 
som på langt nær er verdt risikoen, om de blir tatt. Jeg forteller i stedet om hvor 
gøy det er å lage dataprogrammer. Jeg gir dem tips om hvordan de kan bli 
virkelige hackere60. Men hva får jeg igjen for å bruke tid på dem? For ikke å 

60 En hacker er en person med eksepsjonelle kunnskaper om data. 
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snakke om risikoen for å bli hengt ut i avisene dersom foreldrene deres finner ut 
hvor de er? Denne kvelden har to av de nye vennene mine invitert en tredje 
sekstenåring hjem til meg. De stiller meg ledende spørsmål for at jeg skal fortelle 
nykommeren de samme, gamle historiene. De gir ham gummikniven og ber ham 
angripe meg. Jeg «dreper» ham i løpet av noen sekunder. Jeg kjeder meg. 
Nykommeren er forsåvidt pen nok, og absolutt tiltrekkende, men han er ikke 
homo, og vi kommer aldri til å ha noe forhold. Så ser jeg på kameraten som 
inviterte ham. Jeg ser hvor stolt han er over å kjenne meg. Hvor lykkelig han er. 
Og det går opp for meg at jeg slett ikke kaster bort tiden min. 

Henlagt på bevisets stilling
Slutten av august, 2007

Jeg får ikke noen formell underretning om at voldtekten er henlagt, før en drøy 
måned etter at Bergens Tidende bragte nyheten. Brevet fra politiet er poststemplet 
den 22 august 2007. Her går det frem at siktelsen er henlagt på «bevisets stilling». 
– Altså, at politiet dessverre ikke var i stand til å bevise at voldtekten har skjedd. 
Jeg tar av. Det får være grenser for frekkhet. Statsadvokat Jarle Golten uttalte til 
Bergens Tidende: «Etter min vurdering var ikke den seksuelle omgangen oppnådd 
ved vold eller trusler om vold». Han hadde ikke engang funnet grunnlag for å 
benytte den såkalte «angre-paragrafen»; den forholdsvis nye loven som 
feministpøbelen har trumfet gjennom, som gjør det til «uforsettelig voldtekt» 
dersom «offeret» egentlig ikke har lyst, men av ukjente grunner ikke gidder å 
formidle det til «overgriperen». Jeg skriver en anke og ber dem enten henlegge 
voldtektssiktelsen som «intet straffbart forhold», eller føre saken i retten: 

Jeg motsetter meg herved at denne saken henlegges under henvisning til  
«bevisets stilling». Som det går frem av min motanmeldelse datert 16 mai  
2006, er disse anklagene åpenbart falske/grunnløse. 

Ved å henlegge anklagene «på bevisets stilling» vil det for alltid kunne 
hefte en tvil om hvorvidt anklagene var sanne. Saken vil også havne i  
statistikken over «voldtektsmenn som ikke blir straffet» - en statistikk som 
stadig trekkes frem når særinteressegrupper kjemper for å lempe på 
rettsikkerheten i voldtektssaker.

Begge deler er helt uholdbare i en så alvorlig sak som dette. Jeg ber derfor  
om at saken enten føres for retten, slik at anklagene kan tilbakevises en 
gang for alle, eller at denne delen av anmeldelsen henlegges som «intet  
straffbart forhold».
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Henleggelsen tar for en stund fra meg all energi. Grov urett virker gjerne sånn. 

Anken blir senere forkastet. Jeg vurderer nå, for første gang seriøst, å legge ut 
anmeldelsen min, komplett med vedlegg, på nettet. Det kommer til å identifise 
Tommy, siden en vesentlig del er bilder av ham, bilder der han er alt annet enn 
ulykkelig og traumatisert. Jeg kommer selvfølgelig til å bli hudflettet av en samlet 
presse, men gjør jeg det, vil jeg vil en gang for alle ha renvasket meg for den 
motbydelige voldtektsanklagen. Det er jeg, som sagt, beredt til å betale en svært 
høy pris for. 

Jeg lar det bli med tanken. Ikke på grunn av konsekvensene – men fordi jeg 
ikke føler at det er riktig å gå så langt. At myndighetene og mediene begår stor 
urett, betyr ikke at man selv uten videre kan eller bør la seg dra ned på deres nivå. 
Tommy har gått forferdelig langt over streken – men å henge ham ut offentlig 
som voldtektsløgner, fordi myndighetene gjør meg forbanna, blir helt feil.

Onsdag, 17. oktober 2007 

Jeg publiserer en artikkel på hjemmesidene mine om det jeg opplevde i Bergen 
fengsel. Jeg har brukt over seks måneder. Det har vært forferdelig vanskelig å 
gjenoppleve oppholdet. Selv om dette uten sammenligning, er den artikkelen på 
hjemmesidene mine jeg har spandert mest tid på, både i tidsspenn og timer, er den 
ikke spesielt velskrevet. Men den er i alle fall ærlig. Det får være nok. Bergen 
fengsel liker å fremstille seg selv som et slags «mønsterfengsel». En sånn 
betegnelse er mer enn en mild overdrivelse. 

Snurre og jeg går fortsatt ut og spiser middag i blant. En lørdag formiddag da jeg 
er på vei hjem til ham, treffer jeg Martin igjen.

Gjensyn med Martin
Martin står 40 meter foran meg, på den andre siden av gaten. Han myser mot 
meg. Han er ikke alene. To menn i midten av tyveårene er sammen med ham. 
Alle tre stirrer veldig på meg. Jeg ignorerer dem. Jeg har fortsatt ikke lyst å sloss 
mot Martin. Så jeg går rolig videre, passerer dem, og fortsetter nedover gaten, 
mens de skråler bak meg. 

Snurre og jeg går den samme veien tilbake inn mot sentrum. De tre står fortsatt 
på det samme stedet. Det er åpenbart at de planlegger en eller annen 
konfrontasjon. Snurre blir usikker og trekker seg litt bort. De tre mennene stiller 
seg i en halvsirkel foran meg. Martin rett foran meg; noe jeg identifiserer som en 
sterkt medtatt Tom til venstre, og en ukjent, litt yngre mann til høyre. Jeg regner 
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ut at Martin er 28 år gammel nå. Ett år eldre enn jeg var da vi traff hverandre for 
første gang, høsten 1992. Kroppen hans har alt begynt å forfalle. De voldsomme 
musklene han viste frem et par år tidligere på Stedet, har begynt å bli til fett. Ikke 
misforstå – han er fortsatt veldig kraftig, men ikke så sterk som sist jeg så ham. 
Rundt øynene hans er det massevis av små, markerte rynker, som på en langt 
eldre mann. Pannen er også rynket. Mye mer rynket enn pannen min. Han har 
levd hardt. Ikke det livet jeg engang ønsket ham, den gangen vi var venner – den 
gangen jeg elsket ham høyere enn noen noengang har blitt elsket. Selv nå, så 
mange år senere, så mange traumer senere, for oss begge, føler jeg bare varme og 
hengivenhet for ham. Forelskelsen er helt borte, men ikke kjærligheten. Jeg føler 
meg matt. En gang var denne gutten den eneste som kunne såre meg med ord. 
Den eneste som kunne penetrere skjoldet mitt. Den makten har han ikke lenger. 
Men jeg ønsker ikke å krangle med ham. Jeg vil ikke sloss mot ham. 

Nå virket det som de tre mennene liksom skal «irettesette pedoen», eller noe 
sånt. Tom har alltid vært en idiot. Han går på med krum hals og beskylder meg 
for å ha påført en masse gutter en masse traumer. Blant annet Paul. Jeg ser oppgitt 
på ham. Paul fikk psykiske problemer da politiet beskyldte ham for å ha hatt et 
seksuelt forhold til meg. Han var tretten år den gangen. Jomfru. Han kunne ha hatt 
et sånt forhold til meg om han hadde hatt lyst, men det hadde han ikke. Vi var 
aldri noe annet enn svært nære venner. Paul fortalte alt som det var til politiet, 
men de hørte ham ikke. De hadde mast og mast, nektet å tro ham, og prøvd å 
tvinge ham til å gi dem den «sannheten» som bare eksisterte i de skitne fantasiene 
deres. «Sannheten» om at Paul og jeg var elskere. Senere ble Paul sendt til 
psykolog. Da jeg ble uskyldig dømt, hadde han tatt det fryktelig tungt. 
Barnevernet tvang ham til å gå til behandling, inntil han lærte å lyve. Inntil han 
lærte å si at han trodde jeg var skyldig. Først da fikk han fred. Han fullførte ikke 
videregående. Da jeg slapp ut fra fengselet i 1994, kontaktet han meg og bad meg 
tilgi ham. Tilgi ham for at han ikke hadde stått opp imot psykologen og holdt på 
sannheten – sannheten om at jeg var uskyldig61. 

Nå har Tom bestemt seg for at Paul og jeg har vært elskere, og funnet på en 
masse psykiske problemer hos Paul, som jeg altså skal stå til rette for – ovenfor 
ham. Jeg gidder ikke engang kommentere sludderet hans. Tom har alltid vært en 
pest og en plage. Han var en god drittsekk som 15-åring i 1994, og han har ikke 
forandret seg. Han husker åpenbart lite eller ingenting av det som hendte den 
gangen. At jeg flere ganger kjørte over 20 mil midt på natten, så han skulle få 
være sammen med vennene sine et par timer ekstra den kvelden. Han hisser seg 

61 Jeg ble aldri formelt siktet for å ha hatt noe forhold med Paul. På det punktet maktet 
ikke myndighetene å tvinge ham til å lyve. Paul var imidlertid en intelligent gutt, og da 
jeg viste ham noen av sakspapirene for de virkelige anklagene mot meg, i 1993, 
konkluderte han øyeblikkelig med at anklagene var oppspinn. Hvilket de jo var. En 12
åring gjennomskuet uten videre løgnene som Bergenspolitiet fortsatt klamrer seg til.
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opp over at jeg holdt meg med unge gutter. Jeg minner ham ikke på at jeg faktisk 
nektet ham å komme opp til meg, fordi han ikke kunne oppføre seg. Ikke den 
gangen heller. Han gjør sitt beste for å provosere meg til å angripe ham. Han vil 
«banke soperen». Det vil personen til høyre også. Det viser seg å være Hans, 
lillebroren til Tom. Hans var bare åtte år da han holdt seg hos meg. Jeg ønsket 
egentlig ikke å ha ham ham der, men han var bestekameraten til en venn av meg. 
En gutt som var noen år eldre. Politiet hadde i 1993 funnet på at Hans også hadde 
hatt et seksuelt forhold til meg. Hans hadde den gangen nektet. En 
legeundersøkelse konkluderte med at det ikke fantes spor etter noe misbruk. Alle 
vennene til gutten, som politiet snakket med, avviste påstandene som tøv. Moren, 
og storebroren Tom, vitnet begge to i rettsaken mot meg i 1994. Begge fortalte 
under ed at de ikke trodde Hans og jeg hadde hatt sex. Anmeldelsen politiet hadde 
funnet på, ble til slutt henlagt på «bevisets stilling».

Nå er han en ung mann, og han husker ikke lenger noe av dette. Han forteller til 
seg selv og de andre to at han heldigvis bare hadde vært oppe hos meg to ganger. 
Han fantaserer åpenbart om at jeg var interessert i ham den gangen. Men han 
«vet» bare det om meg som andre har fortalt ham. Jeg gidder ikke å krangle med 
ham. Hverken han eller broren har noensinne interessert meg. De var haleheng til 
venner. Gutter jeg nølende aksepterte, men aldri likte. Hans er like ivrig som 
broren etter å sloss med «pedoen». Men Martin er sjefen i den lille gjengen. Det 
har han alltid vært. Tom skvetter øl på meg fra en halvliter-boks med Hansa. Han 
følger opp med å kaste en glødende sigarettsneip ned halsåpningen på en 
ytterjakke til drøyt seks tusen kroner. Jeg ignorer det. Jeg vil ikke sloss med 
Martin. Er jeg heldig, treffer jeg de to brødrene en annen gang, alene. 

Martin spør om jeg er sammen «den gutten nå» og peker på Snurre. Snurre er 
bare et par år yngre enn ham, høy og rundt 120 kilo tung. Men Martin ser ham 
åpenbart som en liten gutt. Jeg ler og sier at han bare er en venn. Han beskylder 
meg for å bare se på smågutter. Jeg forteller ham at jeg fortsatt har følelser for 
ham. At det ikke var alderen hans jeg falt for den gangen, men ham. Han blir 
usikker. Jeg ser at han forstår at jeg snakker sant. Jeg forteller at den dagen da han 
laget et helvete på Stedet, hadde jeg fortsatt et passfoto av ham i lommeboken. 
Det har jeg ikke lenger, men det henger et bilde av ham på veggen hjemme hos 
meg. Han skal til å si noe om at jeg ikke må prøve å legge an på ham, men jeg 
kommer ham i forkjøpet. Jeg forklarer ikke hvorfor. At jeg har sverget på å aldri 
mer gråte. Hadde jeg blitt sammen med ham, ville jeg sannsynligvis endt opp med 
å bryte den eden ganske raskt. Martin ser ned i bakken og sier noe om at han ikke 
er spesielt stolt over opptredenen sin på Stedet. Jeg oppfatter det som en slags 
unnskyldning. Tom og Hans forstår ikke hva som foregår. De vil sloss, men 
Martin er helt passiv. Han finnes ikke aggressiv lenger. Jeg ser et glimt av den 
gamle Martin i ansiktet hans. I øynene hans. Et eller annet sted i ham lever fortsatt 
de edle egenskapene jeg sanset i 1992, og forelsket meg i. Sannsynligvis ser han 
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noe i meg også, noe som engang betydde svært mye for ham. En kjærlighet til 
ham, – bare til ham – som han neppe har funnet igjen hos noen andre. Han virker 
tankefull, nesten drømmende. 

De tre mennene aner ikke noe om de nye anklagene. Det betyr at Martin i alle 
fall ikke deltar i noe komplott mot meg. Jeg er glad for det. Martin er det siste 
mennesket i verden jeg ønsker å hate.

* * *

Oktober, 2007

Jeg får et brev om at saken er berammet for Bergen tingrett den 7. januar 2008. 
Jeg orker ikke å ta kontakt med advokaten min for å forberede noe forsvar. Jeg 
tenker såvidt gjennom forskjellige strategier for selve rettsaken. Jeg setter opp en 
liste over bøker jeg bør lese i perioden frem til saken, blant annet et halvt dusin 
lærebøker i journalistikk. Det er ikke noen dum idé å vite hvordan fienden tenker. 
Disse bøkene er dessuten nyttige i en annen sammenheng; i en av romanene jeg 
arbeider med, er skurken en «journalist» i Bergensavisen. Sånn sett er disse 
bøkene også research.

* * *

Mandag, 26. november 2007

Jeg får oversendt et skannet dokument på epost. Om tre dager skal Bergen tingrett 
slå meg konkurs. 

Konkurs
Torsdag, 29. november 2007

De tre dagene var såvidt den tiden jeg trengte for å la maskingeværet ligge igjen 
hjemme. Jeg har møtt opp i Tingretten, i kjelleren i Bergen tinghus. Tinghuset har 
flere kjellere – dette er en annen enn der jeg ble fremstilt for varetekt i 2006. Jeg 
er fortsatt så rasende, at jeg er redd for å åpne munnen. Jeg kan fort komme til å si 
ting som aldri før er sagt i Bergen tingrett. Eller gjøre ting som ingen har gjort før 
meg her, og som jeg – takket være de nye flotte lovene om terror og sånt, ikke kan 
beskrive nærmere. 

Jeg klarer såvidt å beherske meg, og ber om en utsettelse, så jeg i det minste 
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kan få snakket med advokaten min. Jeg forteller at jeg ikke har fått kontakt med 
henne i løpet av de tre dagene som har gått siden jeg ble kjent med innkallingen. 
Sannheten er at jeg ikke har prøvd særlig hardt. Jeg har hatt mer enn nok med å 
dempe berserkraseriet. Dommeren går med på en utsettelse. 

Turid Mæland er opptatt de neste tre ukene. Jeg engasjerer en annen advokat, 
Knut M. Howlid. Han forklarer at saken gjelder de 114.000 kronene som jeg har 
motregnet mot momsen. Har jeg mulighet til å betale dem? Det har jeg 
selvfølgelig. 114.000 er ikke særlig mye penger. Poenget er at jeg ikke vil betale. 
Ikke faen om jeg betaler skatt for inntekter som kemneren har funnet på. Det tar 
meg nesten en uke å få advokaten til å forstå dette, dels på telefon, dels på epost. 
På min regning. Det provoserer meg. Vi møtes til slutt over en middag på 
Nesttun. Jeg forklarer igjen hva det hele dreier seg om. Han sier at han kan hjelpe 
meg å få skattekravet slettet. Alt jeg behøver å gjøre, er å spille gal. Så kan han, 
på mine vegne, få kravet til å forsvinne. Mot et passende honorar, selvfølgelig. 
Men i forhold til konkurssaken, må jeg enten betale den «skyldige» momsen, eller 
la meg slå konkurs. Jeg foretrekker å gå konkurs – hva nå det innebærer – fremfor 
å betale en eneste, forbannet krone. Han spør forundret hva jeg trenger ham til. 
Jeg sier at jeg trenger ham til å føre ordet for meg. Jeg frykter at jeg kan komme 
til å skade representanten for kemneren, om jeg blir sint nok.

Da konkurssaken starter, i en liten, bortgjemt rettsal i kjelleren i Bergen tinghus, 
er alle aktørene, bortsett fra meg, byttet ut. Denne gangen møter en mann fra 
kemneren, mens dommeren er en kvinne. Howlid viser seg som en stor skuffelse. 
Han fremlegger få av argumentene vi har gått gjennom. At jeg betrakter 
konkursen som et rettsovergrep, i en lang rekke av motbydelige rettsovergrep, 
begått av myndigheter, som jeg i stigende grad betrakter som et terrorregime62, 
blir nærmest nevnt i en bisetning. Dommeren vil vite om jeg har foretatt meg noe 
for å få slettet skattegjelden som myndighetene har funnet på. Advokaten min 
forteller, nærmest sørgmodig, at det har jeg ikke. Han har selvfølgelig tilbudt seg 
å arbeide for å få til noe sånt, men jeg er ikke interessert. 

Nå blir jeg forbanna – ikke på kemnerfyren – men på Howlid. Han foreslo at 
jeg skulle spille sinnssyk, for å få slettet gjelden mer eller mindre på medisinsk 
grunnlag! Han hadde ikke engang antydet at han var interessert i å arbeide for å få 
den slettet på noe reelt grunnlag. Og hvorfor er det i det hele tatt jeg som skal ta 
initiativet til noe sånt? Det er ikke jeg som har diktet opp den fiktive gjelden. Det 
er for fanen ikke mitt ansvar å rydde opp i terrorregimets ugjerninger – for ikke å 
snakke om betale advokathonorarene for noe sånt. Det koster meg 15.000 kroner 
å få denne sleske jævelen, som liksom representerer meg, til å stille opp i retten i 
noen få minutter, denne ene gangen. Gud vet hva det ville koste å få en flink 

62 På dette tidspunktet tar jeg i bruk ordet «terrorregime» om norske myndigheter på 
hjemmesidene mine. Det er det eneste beskrivende ordet jeg kan komme på. 
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advokat til å ta fatt i de oppdiktede skattekravene. 
Det viktigste argumentet mot konkurskravet, nevner han ikke med et eneste 

ord. Saken er nemlig den at jeg, som jeg fortalte deg tidligere, skrev et brev til 
ligningskontoret om at jeg motregnet 114.000 kroner som myndighetene hadde 
stjålet fra kontoen min, mot momsen. Dette brevet ble altså aldri besvart. I stedet 
gikk de til inkasso, og konkurs, som om det hele dreide seg om manglende 
betalingsevne. Saken dreier seg ikke om jeg har evne til å betale, men at jeg 
faktisk nekter å betale skatt for inntekter som bare finnes i terrorregimets  fantasi. 

Jeg blir selvfølgelig slått konkurs. Den mest interessante erfaringen i den 
forbindelse, er at en konkurs gjennomføres uten at myndighetene engang gidder å 
late som om der finnes noen form for rettsikkerhet. En konkurs er et langt større 
inngrep mot en person, enn noen måneders fengsel. Men en konkurs 
gjennomføres uten at man engang har rett på bistand fra en advokat. Skal man ha 
det, må man betale for det selv. Det kan av åpenbare grunner, være vanskelig for 
mange som havner i nettopp denne situasjonen. 

Fra november 2007, da konkursen er et faktum, slutter jeg å fakturere kundene 
mine. Det er en del arbeid jeg må utføre ganske enkelt fordi kundene mine er 
avhenging av det. Men jeg avventer rettssaken i januar, før jeg tar noen 
beslutninger om hva jeg gjør videre fremover. I mellomtiden arbeider jeg gratis.

Jeg gidder ikke å forholde meg til konkursen. Jeg bestemmer meg for å 
ignorere både myndigheter og «bostyre» fullstendig. Jeg har ikke lagt skjul på at 
jeg kunne ha betalt de 114.000 kronene om jeg ville. De må jo være usedvanlig 
dumme dersom de tror at jeg først vil la meg slå konkurs for en knapp 
månedsinntekt, og så la dem forsyne seg fritt av pengene mine, sånn at de først 
kan berike seg selv, og så betale det bagatellmessige beløpet, som jeg av 
prinsipielle grunner har nektet å betale. De får bare styre på til de går lei. Men jeg 
tåler ikke tanken på å ha en eller annen snørrhoven paragrafmisbruker63 gryntende 
omkring i leiligheten min. Jeg kvitter meg for andre gang i mitt liv med det meste 
jeg eier. I romjulen 2007 flytter jeg ut fra CK og reiser til Oslo. Jeg er fra nå av en 
eksilbergenser.

Nyttårsaften, 2007 - 2008

Nyttårsaften tilbringer jeg alene i varmen inne på Egon på Jernbanetorget. 
Maten er førsteklasses. Jeg drikker en del øl og føler meg egentlig ganske OK. 
Det siste året har vært tøft. Jeg aner ikke hva det neste året vil bringe, men jeg 
antar at det vil bli enda tøffere. Det eneste jeg vet om fremtiden, er at jeg skal i 
retten den 7. januar. Jeg kommer til å innrømme alt som faktisk har skjedd 
mellom meg og Tommy. Ut over det har jeg ingen strategi for saken. Jeg anser en 

63 «bobestyrer»
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rettssak for et frivillig seksuelt forhold, som enda et rettsovergrep. Jeg burde lage 
sirkus. Jeg har pønsket ut mange gode replikker det siste året. Jeg er kjent for å 
kunne diske opp med overraskende, originale replikker. Jeg nyter maten og 
beruselsen. Bortsett fra rettsaken, har jeg bare én forpliktelse. Jeg skal skrive 
denne vesle boken. Jeg vet at det er overkommelig, og at jeg har nok penger. 
Dette er ikke den første boken min om falske anklager. Tommy har vært uheldig i 
sitt valg av offer for voldtektsløgn-leken sin. Dersom han hadde anmeldt meg for 
det som faktisk skjedde, ville jeg blitt skuffet og såret, men jeg hadde ikke gått til 
noe motangrep. Han valgte i stedet å åpne Pandoras eske. 

Dagene før rettsaken
I begynnelsen av januar, et par dager før rettsaken starter, reiser jeg tilbake til 
Bergen. Jeg er fryktelig sliten. Jeg har fortsatt ikke noen strategi. Jeg vet ikke 
engang hvordan jeg skal kle meg i retten. I det ene øyeblikket vil jeg stille i drag. 
Kle meg som en utstaffert blondine for å gjøre narr av rettsystemet og dets 
diskriminerende praksis med å dømme pene kvinner langt mildere enn stygge 
menn,. Som åpen homofil kan jeg gjøre det – ingen kan nekte en homse å kle seg 
slik folk forventer at en homse kler seg. Eller å oppføre seg slik de forventer at en 
homse skal opptre. I andre øyeblikk vil jeg heller kle meg ut som en klovn. Vise 
min forakt for «retten», siden min rolle i denne idiotiske farsen uansett er 
klovnens. Men så i neste øyeblikk er det mer fristende å stille i sorte feltklær, det 
antrekket jeg normalt bruker. Jeg kan gå i militærstøvler, slik jeg pleide å gjøre 
før jeg traff Dag. Myndighetspersoner blir av en eller annen uforståelig grunn, 
utrolig provosert av dette antrekket. Eller jeg kan være kynisk og stille pent kledd, 
slik at dommerne identifiserer seg med meg. Ikke skrikende moteklær eller dress 
– men dyre, diskret klær, av den typen den øvre middelklassen foretrekker. Det 
vil gi den motsatte effekten av politiets demonisering – de vil føle at jeg er «en av 
oss», og ikke «en av de». Menneskedyret er langt vennligere innstilt ovenfor folk 
de regner som «oss», enn det er ovenfor «de andre». Sånne primitive følelse 
spiller en viktig rolle når dommere dømmer. Selv fargen på tiltaltes klær, kan ha 
en effekt på straffeutmålingen. Dommerne kan ha hvor mange år de vil bak seg på 
universitet, og som jurister, men de er fortsatt ikke noe annet enn primitive 
pattedyr, prisgitt sine nedarvede instinkter og irrasjonelle følelser. Dersom jeg 
kler meg som dem, vil det garantert gi meg den mildeste «straffen». Som om det 
betyr noe! Noen måneder i fengsel kan ikke sammenlignes med én eneste av de 
dagene jeg levde med voldtektsanklagen hengende over meg. 

Jeg virrer fra det ene ytterpunktet til det andre. Klarer  ikke å bestemme meg.

Nå er jeg pokka nødt å sette meg inn i saken. Jeg har enda ikke finlest 
sakspapirene. Advokaten min, Turid Mæland, er syk. Men det er folk på jobb på 
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kontoret hennes. Jeg får låne konferanserommet. 
I Norge får ikke den tiltalte noen egen kopi av sakspapirene, slik at han kan 

sette seg skikkelig inn i saken. Han må lese dem i fremmede omgivelser på et 
advokatkontor, under tidspress. For advokater er travle mennesker, og selv om 
Turid er syk, er det andre som har behov for konferanserommet. Det finnes 
lydopptak av avhørene med Tommy. Jeg ber om en kopi. 

Mens jeg leser avhørene av Treneren og konen hans, Blondie, får jeg på ny 
denne klamme fornemmelsen av at det hele er et komplott. At det er noe som 
absolutt ikke stemmer. Det er noe fordekt der, noe som ikke kommer frem. Jeg 
klarer ikke å sette fingeren på hva. Men forklaringene henger ikke helt sammen. 
Da Blondie fikk høre om «overgrepet», kontaktet hun en bistandsadvokat før hun 
kontaktet politiet. På meg virker det underlig. Kjenner hun denne advokaten fra 
før? Hva med telefonsamtalen jeg mottok fra den fremmed kvinnen som ikke ville 
presentere seg? Hvor kommer denne kvinnen inn i bildet. Var det hele opprinnelig 
et opplegg for å presse meg for penger? Hadde bistandsadvokaten overtalt dem til 
å anmelde saken i stedet? Jeg har mange spørsmål, men avhørene gir ikke noen 
svar. De antyder bare at det ligger noe annet – ukjent – bak anmeldelsen. 

Lørdag, 5. januar 2008

Jeg stikker innom Hans H. Iversen64 i Strandgaten i Bergen og handler klær. En 
bukse, et belte og to trøyer kommer på knapt 6000 kroner.65

Søndag, 6. januar 2006

Det er dagen før rettssaken. Endelig treffer jeg Turid. Hun er fortsatt dårlig, men 
hun håper å være frisk til i morgen. Vi går gjennom saken sammen. Først 
dokumentene. Deretter hører vi gjennom lydopptakene av Tommy fra en CD. 
Avhørene kommer i et litt annet lys når man hører hva som egentlig ble sagt, og 
ikke minst tonefallet det ble sagt i. I følge moderne kommunikasjonsteori, utgjør 
de uttalte ordene i muntlig kommunikasjon, bare 7% av det som egentlig sies. 38 
% kommer frem i ikke-verbal bruk av stemmen (toneleie, pauser osv.). 55% 
formidles visuelt via kroppspråket66. I straffesaker skal man altså, i 
utgangspunktet, sette seg inn i saken med bare 7% av det som er formidlet i 
avhørene. Og som om dette ikke er nok, er de 7 prosentene farget – eller 
forurenset – av politiet syn på saken. Det er tross alt politiet som skriver 

64 En tradisjonell, konservativ butikk for herreklær. 
65 Jeg beholdt en stripet trøye. Resten fikk den mer motebevisste CK så snart rettsaken 

var overstått. Jeg trives ikke i sånne kostymer.
66 Jeg har lest dette i flere bøker. Se f.eks. «Body Language» av James Borg, (ISBN 

9780273717348) side 17.
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avhørsprotokollene. Ved å lytte til avhørene, fikk vi i det minste tilgang til 45% 
av kommunikasjonen. Siden avhør ikke tas opp på video i Norge, er de siste 55 
prosentene gått tapt for alltid.
 I ett av avhørene av Tommy, står det i avhørprotokollen at han frykter å møte 
meg igjen fordi han har anmeldt meg. Det han virkelig sa var «... for det jeg har 
sagt her.» Det kan like gjerne tolkes som at han er redd meg, fordi han har løyet 
til politiet. Jeg tolker det sånn. I stedet for å gjengi hva han sa ordrett (de 7 
prosentene) – gjengir politiet sin personlige tolkning av innholdet – og presenterer 
dette som Tommys forklaring.

Jeg nevner denne klamme fornemmelsen min om at det ligger noe annet bak. 
Turid er enig. Hun mener at det hele ganske enkelt dreier seg om penger. Hele 
greien handler bare om å melke meg for så mye penger som mulig. Hun fnyser av 
den psykiske diagnosen Tommy har fått; «Post traumatisk stress». Det er bare noe 
tull de har funnet på for å få enda mer «erstatning». På dette punktet er jeg uenig 
med henne. Etter justismordet i 1994, kjenner jeg symptomene veldig godt selv, 
og jeg tviler ganske enkelt på at Tommy ville klart å beskrive dem så presist, uten 
å ha følt det på kroppen.

Jeg klarer ikke å slappe av når jeg kommer hjem. Jeg prøver å lese litt. Men på 
slutten av siden aner jeg ikke hva jeg har lest. Tankene virrer uten å feste seg til 
noe. Det er så mye jeg burde tenkt gjennom. Reflektert over. Men tankene 
oppfører seg som tørt, gult løv i en høststorm. De flakker, hopper, fyker, danser 
uten et øyeblikk å berøre bakken. Helt uten ro eller dybde. 

Rettsaken starter i morgen. Jeg er mer rådvill enn noengang. Jeg innser at 
konkurssaken har distrahert meg. Tatt fokuset bort fra «overgrepsaken». For de 
fleste vil det å bli slått personlig konkurs, være en katastrofe. For meg er det 
egentlig ikke stort mer enn et irritasjonsmoment. Men det kompliserer fremtiden, i 
den grad jeg overhodet kan tenke fremover. Konkursen begrenser valgfriheten 
min. Jeg blir nødt til å bruke enda mer ressurser på å omgå terrorregimet. 
Ressurser jeg mye heller vil bruke på å tjene penger, skrive gratisprogrammer 
eller morsomme romaner. Tenk så mye enklere alt ville vært, om jeg bare hadde 
vært i stand til å godta urett. Men det gjør jeg altså ikke. Og det er kanskje det ene 
karaktertrekket mitt som aldri vil forandre seg. Jeg har vurdert å «skifte legning» 
– det vil si, å finne meg en kvinne og leve som om jeg var heteroseksuell. Jeg 
kommer neppe til å forelske meg i en kvinne, men når man har prøvd å få noe til i 
30 år, uten å lykkes, så kan det være på tide å prøve noe nytt. Men avskyen for 
urett, er mye sterkere enn den seksuelle identiteten min. Og langt eldre. Jeg 
kommer ikke til å vike en millimeter for terrorregimet. Uansett hvilke 
besvergelser de kaster etter meg, lovlige eller ulovlige. Uansett hvor komplisert 
det blir å skaffe penger til livets opphold. Om jeg må bo på gaten som uteligger – 
velger jeg det tusen ganger, heller enn å sette meg i en posisjon der terrorregimet 
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får så mye som en eneste krone!
Det enkleste vil være å skyte meg. Alle punktene på listen over ting jeg ville 

gjøre før jeg dør, er sjekket ut. Jeg ser for meg at det helvete livet mitt har vært 
siden justismordet i 1994, bare er en forsmak på det som venter. Er det noen vits å 
la torturen fortsette? Jeg kommer neppe til å treffe en gutt som Dag igjen. Et sånt 
vennskap er noe som bare skjer én gang i løpet av et liv. Det samme gjelder 
selvfølgelig en forelskelse, som den jeg opplevde med Martin. Jeg kan skrive 
dataprogrammer, men jeg kan ikke toppe det jeg allerede har oppnådd. Og 
romanene jeg så smått arbeider med når jeg har tid og overskudd, er ikke akkurat 
litterære mesterverk. Det er fortellinger av middels kvalitet, ment for et såkalt 
«smalt publikum». Jeg kan holde det gående i enda noen år, men jeg skjønner 
ikke helt poenget. 

Klokken har blitt tre om natten. Jeg sitter i stuen og småfryser, mens jeg leser 
enda en bok om forfølgelsen av homofile i USA på 50 og 60 tallet. Tankene 
flakker som de har gjort siden jeg kom hjem fra kontoret til Turid. Jeg er fortsatt 
like forbannet våken. Jeg heller i meg en tredjedels flaske 70% brennevin og 
legger meg.

Rettsakens første dag
Mandag, 7. januar 2008 kl 07:00

Jeg skal møte advokaten min på kontoret hennes et kvarter før rettsaken starter kl 
9. Jeg vet fortsatt ikke om hun er friskmeldt. Det er en ørliten sjanse for at hun 
kommer til å bli sykemeldt i enda noen dager. Jeg klamret meg til det håpet. Jeg 
føler meg definitivt ikke klar. Jeg har for eksempel ikke klart å bestemme meg for 
en strategi. Jeg vet ikke om jeg skal kle meg pent og forholde meg rolig, eller om 
jeg skal kle meg i sort og bake ordet «klyse» inn i den første setningen rettet til 
dommeren. Alkoholen jeg helte i meg for noen timer siden, holder nervøsiteten i 
sjakk. Jeg er helt rolig – og til tross for den økende motviljen mot å gå frivillig til 
denne urettsaken, som Bjørneboe ville ha kalt den, varmer jeg meg på vissheten 
om at Tommy akkurat nå har det helt forjævlig. For ham har bare tanken på 
rettsaken, det siste halvannet året, vært dypt traumatisk. Nå kvir han seg som en 
hund. Som den kjøteren han er, tenker jeg fornøyd. Dersom saken blir utsatt på 
grunn av Turid, vil han gå gjennom denne morgenens gru enda en gang. Det ville 
være til pass for ham. 

Jeg dusjer og kler meg pent, uten å ha noen klar tanke om resten av strategien. 
Mat har jeg ikke handlet siden jeg kom tilbake til Bergen. Jeg kan selvfølgelig 
låne noen brødskiver av CK, men jeg ringer etter en drosje og reiser til Deli De 
Luca på Torgallmenningen i stedet. Det er mørkt ute. Inne i kafeen er det, bortsett 
fra en enslig ansatt, helt tomt. Jeg bestiller en rykende fersk bagett med ost og 
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skinke, og en café latte. Så setter jeg meg innerst i paviljongen i andre etasje. Jeg 
aner fortsatt ikke hva jeg skal si. Jeg tar ut en bunke med papirer av ranselen jeg 
har med meg, og setter opp en kort liste over de viktigste punktene jeg må få 
frem. Omtrent som når jeg går i et salgsmøte, eller lager det første utkastet til et 
dataprogram. Jeg leser gjennom motanmeldelsen min. Det er egentlig helt 
unødvendig. Hukommelsen min er krystallklar – jeg husker veldig godt hva som 
skjedde. Det er selvfølgelig en stor fordel. Jeg går ned og henter en ny café latte. 

Det er én ting jeg er nødt til å bestemme meg for nå. Når jeg forklarer meg, kan 
jeg ta med meg notater, papir og penn. Jeg kan støtte meg til listen jeg nettopp har 
skrevet ned. Dersom jeg kommer på noe underveis, kan jeg notere det ned og 
komme tilbake til det senere i forklaringen. Det er på den måten jeg er vant til å 
jobbe. Den er strukturert, og jeg glemmer ikke viktige ting. Alternativet er å gå i 
vitneboksen uten noen notater i det hele tatt. I følge den klassiske romerske 
læreboken i talekunst67, vil en mann som snakker uten notater, være mer 
troverdig. Jeg har ikke hatt ork til å pugge noen forklaring eller noen liste over 
hva jeg bør si. Men det er åpenbart at dersom jeg snakker fritt, uten notater, vil 
dommerne oppfatte meg som ærligere, enn om jeg støtter meg til notatene mine. I 
en rettssak handler alt om troverdighet. Den største ulempen med å stille uten 
notater, er at jeg lett kan glemme viktige ting. Og at jeg kan prate meg ut på et 
sidespor, og glemme hva jeg egentlig snakket om. Men alt i alt tror jeg at jeg 
kommer best ut av det om jeg snakker fritt. Jeg leser gjennom listen over viktige 
momenter noen ganger, uten å pugge den. Jeg er ikke i stand til å konsentrere meg 
dypt nok til å pugge noe akkurat nå. Så går jeg raskt over Torgallmenningen for å 
treffe Turid. Fortsatt litt ustø på grunn av alkoholen.

I Tinghuset
Dag og moren hans sitter på en benk utenfor rettslokalet. Dag vinker og smiler. 
Moren er mindre imøtekommende. Hadde jeg ikke kjent hennes sterke kristne tro, 
og dermed hennes uforbeholdne kjærlighet til alt levende, kunne jeg kommet i 
skade for å oppfatte holdningen hennes – ikke bare som fiendtlig – men rett ut 
morderisk. Jeg har ikke sett Dag på en evighet. Følelsene for ham skyller gjennom 
meg. Jeg har så mange gode minner. Så uendelig mange verdifulle øyeblikk. Jeg 
klarer ikke å viske ham vekk fra det indre blikket mitt, når Turid og jeg går inn i 
selve rettsalen.

– Hvem var han gutten som smilte sånn da han så deg?
– Det var Dag.

Rettsalen består av to deler. Én opphøyet del med hevet gulv og polstrete møbler, 
der dommeren og de to meddommerne skal sitte. Denne delen er adskilt fra resten 

67 12bindsverket Institutio Oratoria av Marcus Fabius Quintilianus.
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av rommet med en lav, massiv skillevegg. Den lave delen har gamle, upolstrete 
og ikke spesielt komfortable trebenker. Rettsaler er gjerne utformet på denne 
måten for å skape et slags skinn av høyverdighet for den dømmende makt – samt 
selvfølgelig den psykologiske effekten som oppstår når alle andre sitter 
ukomfortabelt, og dessuten, bokstavelig talt, må se opp til dommerne. Jeg skal 
ikke dvele ved dette – emnet er allerede utførlig behandlet av andre og bedre 
forfattere enn meg. Blant dem, Bjørneboe i trilogien «Bestialitetens historie». Rett 
foran de høyverdige, dog nede på gulvet, foran skilleveggen, er det to bord langs 
sidene av rommet, der aktor sitter på den ene siden, og jeg og forsvarsadvokaten 
min på den andre, ansikt til ansikt mot ham. Plassen til den som til enhver tid 
forklarer seg, vendt mot dommerne, er et lite bord og en ukomfortabel stol, midt i 
den ikke-høyverdige delen av rommet. Ved enden av de to bordrekkene med 
anklager og anklagede, finnes det to talerstoler, en på hver side. Disse skal 
benyttes av henholdsvis aktor og forsvarer. (Legg merke til symbolikken her: 
Dommeren høyt hevet over allmuen på et platå, rugende på en kjempestor stol 
som minner mest om en trone. På hver av sidene hans sitter en meddommer på litt 
lavere, men godt polstrete og, fortsatt, prangende stoler. Aktor og forsvarer, 
juristene, stående ved hver sin talerstol, og så den tiltalte og vitnene, - alle de 
vanlige menneskene, ved en innretning som minner mest om en skolepult fra 
femte klasse i barneskolen, en gang på 1970 tallet). Bakerst i lokalet, vendt mot 
mot dommeren, er det to rader med tilhørerbenker – eldgamle, harde og 
ukomfortable. 

De eneste tilhørerne som har møtt frem, er et par lurvete journalister, en raring, 
og den biologiske faren til Tommy.

Mens vi venter på at de høyverdige skal melde sin ankomst, snakker Turid 
Mæland og aktor litt sammen. Praktiske ting skal åpenbart avklares. Aktor er 
forøvrig ikke alene. Han har selskap av Tommys bistandsadvokat, Ingvil Semb 
Hartmann, som enn så lenge, oppfører seg veldig hyggelig. Jeg har aldri helt 
forstått meg på dette hykleriet. De [aktor og bistandadvokaten] er der for å lage 
livet mitt så surt som det står i deres makt å få til. De er fiender, i ordets aller 
dypeste betydning. På meg virker den falske «hjerteligheten» deres direkte kvalm. 
De minner meg om ekle krypdyr med spaltet tunge.

Jeg krever at noen av bildene jeg la ved motanmeldelsen min, skal tas med 
blant «bevisene». Aktor har ingen innsigelser mot det. 

Mandag, 7. januar 2008 kl. 09:08

Dommeren «setter» retten (hva nå det betyr – hvorfor kan ikke disse høyverdige 
bruke vanlig norsk?). Han starter med formalitetene; som hva jeg heter, hvor jeg 
bor og hvor jeg arbeider. 

– Jarle Aase, bor ikke, arbeider ikke.
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Han godtar det uten noen sure miner. Aktor forteller hva saken dreier seg om, 
og ber så om lukkede dører. Han ønsker med andre ord å begå rettsovergrepet sitt 
i fred, uten andre vitner enn de høyverdige medløperne sine.

Jeg protesterer selvfølgelig. Turid forklarer de høyverdige at jeg av prinsipp er 
tilhenger av åpenhet. At myndighetene ellers kan lekke akkurat det de måtte 
ønske fra saken, og at det derfor er bedre at pressen får være til stede. Hun 
presiserer at media allerede har fortalt om det angivelige «overgrepet», og at det 
derfor slett ikke er nødvendig å lukke noen dører. «Fornærmede» var dessuten fylt 
15 på det tidspunktet da «overgrepet» skjedde, og han har fylt 16 nå. Han er ikke 
noe lite barn. Dommeren tømmer salen mens han vurderer saken. Jeg og Turid går 
en tur på gangen så lenge. Jeg veksler et par ord med Dag. Jeg aner ikke hva han 
liksom skal vitne om, men jeg er kjempeglad over å se ham igjen. 

Mandag, 7. januar 2008 kl 09:30

Dommeren forkaster begjæringen om lukkede dører, og dermed starter saken med 
pressen, faren til Tommy og en raring til stede. 

Aktor forteller om anmeldelsen, arrestasjonen av meg, og at jeg ikke har fortalt 
politiet noe som helst. Han sier at jeg har anmeldt Tommy for falsk anmeldelse, 
og at denne skriftlige anmeldelsen min, inneholdt en slags forklaring og 
vedkjennelse av de faktiske forholdene jeg er tiltalt for. 

Aktor er en underlig skrue. Han har et gummiansikt som presterer de mest 
underfundige miner. CK skal senere døpe ham «Mr Bean». Han snurper munnen 
omkring i ansiktet, vrir og vifter med nesen og ørene, fremkaller rare ryker i 
pannen – alt etter hva han sier, noen ganger dypt bekymret eller bestyrtet, andre 
ganger sint eller oppgitt. Det eneste ansiktsuttrykket som virker uoppnåelig for 
ham, er en normal mine. 

Turid avbryter ham og spør hva som skjer med min anmeldelse. Aktor svarer at 
den ble henlagt den 11 oktober 2007. Han kan ikke forklare hvorfor jeg aldri ble 
underrettet, og dermed fratatt muligheten til å anke henleggelsen. Jeg trekker på 
skuldrene. Politiet har i all hemmelighet henlagt anmeldelsen av et grovt lovbrudd 
mot meg68. Mens jeg altså sitter her og skal straffes for en bagatell, noe som kun 
er straffbart fordi den skinnhellige eks-statsministeren Bondevik (måtte han 
brenne i Helvete) ikke ville «sende signaler» om at han syntes at 15-åringer burde 
ha sex. Enda et håndfast bevis på min tilstand som rettsløs. Det er helt risikofritt å 
begå en hvilket som helst forbrytelse mot meg i Bergen. Myndighetene vil i 
stillhet applaudere begivenheten – og sørge for at den skyldige heller blir belønnet 
enn straffet. Og «avisene» vil være øredøvende tause. Dette kan du ha i tankene 

68 Mens den patologiske lystløgneren og hykleren Tove Lian Mathisen geberder seg i 
Bergens Tidende og later som om politiet tar falske voldtektsanmeldelser veldig 
alvorlig, er dette altså et eksempel på hva som skjer i virkeligheten.
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neste gang de selvhøytidelige krekene av noen «journalister» i Bergens Tidende, 
legger ut om sin egen fortreffelighet som «de svakes forsvarer». Bergens Tidende 
har aldri, noensinne forsvart et individ mot rettsovergrep i Bergen.

Min forklaring
Så er det min tur. Jeg reiser meg, går over gulvet og setter meg i vitneboksen; den 
lille antikvariske skolepulten midt på gulvet, med sin tilhørende kjøkkenstol. En 
stol som er lenket i gulvet med en kjetting - antakelig for det tilfellets skyld at 
noen med mer temperament enn meg, skulle innta denne plassen.

Dommeren ber meg om å forklare meg sannferdig. Jeg forteller kort om Stedet, 
at jeg hadde drevet med Spillet som en sport siden 1995. At Tommy og noen 
venner hadde begynt å gå der, og at Martin i den forbindelse hadde laget et 
helvete på jord. Da Tommy og vennene hans dukket opp igjen vinteren 2006, var 
jeg ikke interessert i å ha noe med dem å gjøre. Det var et forsett guttene ikke 
respekterte. Utover våren begynte Tommy å flørte med meg. Jeg ble smigret, og 
vi ble etter hvert kjent. Jeg ville ikke blitt kjent med ham om han ikke hadde vist 
meg denne spesielle interessen. Jeg reiste til Danmark og inviterte ham hjem til 
meg da jeg kom tilbake, – for å bli bedre kjent – og ikke noe mer. I alle fall ikke 
foreløpig. Han hadde på eget initiativ arrangert det slik at han skulle overnatte. 
Jeg satte ikke noen videre pris på dette, men jeg sa det var greit, først og fremst 
for at han ikke skulle få problemer med foreldrene, siden han allerede hadde 
avtalt det med dem. 

Vi så film, pratet, det oppsto en erotisk stemning. Nå blir det vanskeligere å 
fortelle. Jeg har knapt tenkt på stemningen eller detaljene fra denne kvelden siden 
Anklagen. Når jeg tenker på Tommy, tenker jeg på måter å skade ham – ikke på 
romantisk eller erotisk piss. Det sier jeg selvfølgelig ikke til retten. Men jeg er 
tørr i munnen, og det er vanskelig å formulere sammenhengende, klare setninger. 
Jeg tvinger meg videre; forteller at jeg strøk ham på låret, mest som en spøk, og at 
han hadde sagt at jeg kunne ta på ham hvor jeg ville, bortsett fra området rundt 
rumpehullet. Dette er, som du sikkert kan forestille deg, svært vanskelig å 
formulere for et publikum; jeg husker ikke lenger eksakt hvordan han ordla seg, 
bare innholdet. Og jeg må innrømme at det er ganske uvant å snakke om 
rumpehull til vilt fremmede, til dels fiendtlig innstilte, mennesker. Jeg hører at 
journalistene skribler ivrig bak meg. Deres slag trives med sånt griseprat.

Jeg fortsetter, og forteller om de stadige avbruddene vi tok i filmen. Om spriten 
og Martinien. Hvor mye vi drakk vet jeg ikke, men det var mindre enn han påstår. 
Jeg var ikke full, og han var ikke synlig beruset. Jeg forteller at han tok av av seg 
buksen, og at jeg litt senere tok av min. Til slutt gikk vi og la oss, sammen. Det 
var ikke noe jeg hadde planlagt. Det var en øks i nattbordet. Jeg har ikke vist den 
til ham. Sannsynligvis var døren til nattbordet lukket. Men jeg kan ikke si det 
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sikkert. Tommy gav sitt samtykke til alt som skjedde den natten. Jeg tilfredsstilte 
ham. Aktor spør hvor mange ganger. Jeg svarte, som sant er, to. Det hele handlet 
mer om kjærtegn enn sex. Tommy instruerte meg i hvordan han ville at jeg skulle 
kjærtegne ham, etter at han hadde kjærtegnet meg en stund. Vi lå og kjelte med 
hverandre i timevis, mens vi kanskje hadde sex i til sammen et kvarter.

Neste morgen ble vi liggende i enda noen timer og kjele med hverandre, før vi 
dro avgårde til kontoret mitt. Klokken 16 kjørte vi til byen. På veien sa han at han 
veldig gjerne ville komme tilbake. At han, dersom han hadde vært homo, eller jeg 
en dame, ville blitt sammen med meg, altså kjærester. Vi kom hver for oss til 
Stedet. Jeg satt ved et bord sammen med noen venner, da han kom. Jeg hilste 
akkurat slik jeg pleide å hilse. Der og da var det som om det skyet til i øynene 
hans. Ansiktsuttrykket skiftet fra veldig glad, til noe annet. Det er mulig at han 
akkurat da, trodde at jeg hadde utnyttet ham, at det som hadde skjedd, ikke 
betydde noen verdens ting for meg. Det er ikke sant. Jeg var glad i ham. Selv nå, 
etter at han har løyet om en voldtekt, er det fortsatt en del av meg som er glad i 
ham. 

Jeg tar det fulle og hele ansvar for det som har skjedd. Jeg har lest i 
forklaringene til Tommy, at han bebreider seg selv for å ha blitt med meg hjem og 
så videre, og presiserer at jeg var den voksne og ansvarlige, og at han selvfølgelig 
ikke skal bebreide seg selv for dette. Det han derimot skal bebreide seg for, er å 
ha løyet om voldtekt. Jeg presiserer at jeg ikke har bedt Tommy om å holde kjeft 
om det som skjedde. Jeg avslutter. Jeg er langt fra fornøyd, men jeg har forklart 
essensen i hva som faktisk skjedde. 

Dommeren spør om aktor har spørsmål. Det har han. Han lurte på alle disse 
knivene. Hva jeg skulle med dem. Jeg svarer at det er en hobby. Hva med øksene? 
En øks i nattbordet? Det er jo ikke helt vanlig! Hva skulle jeg med den? Jeg 
svarer at pressen har skrevet såpass mye dritt om meg tidligere (vel vitende om at 
de samme hyenene sitter siklende bak meg akkurat nå), at det finnes mennesker 
som fantaserer om å skade meg. Jeg hadde en øks parat, for å kunne forsvare meg 
i tilfelle noen av dem skulle prøve seg. 

– Har du noensinne blitt angrepet? 
Han spør langsomt og retorisk, og smiler overbærende, åpenbart i sikker 

forvissing om at jeg vil svare nei69. 

69 Han hadde vel sjekket om jeg hadde anmeldt noen overfall. Jeg gjør vanligvis ikke det. 
Drapstrusler er blitt så dagligdags at jeg ikke bryr meg. Når noen angriper meg, 
håndterer jeg det. De eneste angrepene jeg har anmeldt til politiet, siden justismordet i 
1994, er den falske voldtektsanklagen til Tommy, og bevisforfalskelsen politimannen 
Birger Kleppe hygget seg med i 1992. Jeg anmeldte ikke Kleppe før etter jeg slapp ut 
fra fengsel, og prøvetiden var over. Før det følte jeg meg for sårbar ovenfor eventuelle 
nye ulovlige angrep fra Bergenspolitiet. (Anmeldelsen mot Kleppe ble selvfølgelig 
henlagt, akkurat som de aller fleste andre anmeldelser av politifolks lovbrudd i Norge).
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– Ja. 
Aktors forventningsfulle smil stivner, og blir til noe som minner meg om en 

dødsmaske. Så viker han fra emnet, som om han har brent seg på noe glohett. Han 
ville heller at jeg forteller ham om dette skytevåpenet Tommy har snakket om.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.
Nå er det jeg som smiler. Om jeg kan si noe om hvorfor jeg ikke ønsker å 

kommentere våpenet? Nei, det vil jeg ikke. Ikke i det hele tatt. Dommerne 
humrer.

Dette er forøvrig det eneste jeg ikke vil forklare meg om. Det virker som aktor 
bevisst unngår å provosere meg. Han stiller ingen spørsmål som gir meg noe 
påskudd til å skyte fra hoften med de tallrike, giftige kommentarene jeg har på 
lur. Ikke et eneste spørsmål om hvorfor jeg nektet å forklare meg for politiet. 
Ingen spørsmål om seksuelle preferanser. Han spør om jeg visste hvor gammel 
Tommy var. 

– Ja. Jeg visste at han var mindreårig, og jeg gav blaffen. 
Jeg sa noe om at å ligge med en 15-åring var et rent teknisk lovbrudd, som 

forøvrig ikke var noe lovbrudd i siviliserte land; nabolandene våre Sverige og 
Danmark medregnet. Jeg kommenterer at seksuallovutvalget for noe år siden 
ønsket å senke lavalderen i Norge til 15, men at Bondevik sa nei. Hvis jeg har lyst 
på en type, og han på meg, så gir jeg en god f* i den den seksuelle lavalderen. 

Da aktor er ferdig, kommenterer jeg at jeg har forklart meg 100% ærlig. Han 
nikker og sier at han setter pris på det. Dommeren ser også ut som han har fått 
med seg at han ikke står ovenfor enda en lystløgner.

Journalistene virker sure og misfornøyde. Før rettsaken lovet jeg på 
hjemmesiden min, at forestillingen skulle bli et helsikes sirkus. Så langt hadde 
dette vært tamme greier. Få spissformuleringer. Ingen saftige utskjellinger. Ingen 
bortforklaringer. Ingen tårer. Ingen følelsesutbrudd. Bare en grå og kjedelig 
fillesak. Årsaken er at både dommeren og aktor opptrer uhyre varsomt. Et angrep 
fra min side vil fremstå som totalt urimelig. Om jeg går i strupen på dem, kommer 
jeg ikke til å oppnå noe annet enn å fremstille meg selv som en rabiat tulling. Så 
jeg forholder meg avventende, hele tiden avventende. 

Tommys forklaring
Bistandadvokaten til Tommy er en energirik liten kvinne. Hun minner meg om 
kosteskaftlærerinnen til Harry Potter. Nå insisterer hun på at Tommy må få lov til 
å forklare seg for en lukket rett, og absolutt uten at jeg er til stede70. Psykologen 

70 Dette med at «ofre» skal få forklare seg uten at «overgriperen» er tilstede er en 
forholdsvis ny taktikk for å torpedere rettsikkerheten. For et reelt offer vil det å 
konfrontere gjerningsmannen, være en god ting. Helt sikkert vanskelig i en del saker – 
men viktig for å føle at det finnes noen rettferdighet. Jeg kan bare tenke meg to 
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hans, Eli Mæle, har skrevet en uttalelse om at han ikke vil makte belastningen av 
å møte sin «overgriper» igjen. Ingen har tatt seg bryderiet med å fortelle henne 
hva saken gjelder. Og siden hun åpenbart ikke leser aviser, lever hun i den 
villfarelsen at Tommy er voldtatt, og at det er dét rettsaken handler om71. Turid 
spør meg om hva jeg mener. At han skal få forklare seg uten meg til stede, er 
selvfølgelig bare vås – men jeg kan sitte bak i salen, så han slipper å sitte slik at 
han ser meg med sidesynet. Og hva mener jeg om lukket rett? Jeg tenker over det. 
Kommer han til å forklare seg ærligere om han får det som han vil? Å innrømme 
at han har løyet om voldtekt, vil selvfølgelig være veldig vanskelig med pressen 
til stede. De har tross alt trodd på løgnene hans og skrevet en masse om saken. Og 
dette er tross alt det eneste som betyr noe for meg. Jeg vil høre ham si at han løy 
om voldtekt. Kun da vil enhver skygge av tvil, om jeg har voldtatt ham, forsvinne. 
Den delen av meg som fortsatt er glad i Tommy, er dessuten mer fremtredende 
nå, enn den delen av meg som hater ham. Jeg har forklart meg helt ærlig, og jeg 
tar det for gitt at han vil gjøre det samme – i alle fall om man tilrettelegger for det. 
Dessuten syntes jeg litt synd på gutten. Jeg ønsker ikke å skape noen større 
belastning enn nødvendig72. Jeg går derfor under tvil med på å sette meg bak i 
salen, på en av de gamle, vonde tilhørerbenkene. Jeg går også med på å la ham 
forklare seg for en lukket rett. 

Tommy ser ikke på meg når han kommer inn. Han er blitt slankere siden sist, men 
ikke penere. Han har vokst litt og fått striper i håret. Frisyren, om den kan kalles 

sammenhenger der et «offer» kan ha problemer med å forklare seg med «overgriperen» 
til stede: I tilfeller der offeret er utsatt for reelle trusler – og dermed er livredd denne 
personen, og i saker der «offeret» lyver. Å lyve foran mange mennesker er tøft nok. Å 
lyve foran den personen man lyver om, vil være svært vanskelig for de fleste 
mennesker. Jeg har en ekkel følelse av at det særlig er i slike tilfeller, «offeret» 
insisterer på at «gjerningsmannen» ikke kan være til stede. I tillegg vil selvfølgelig en 
del sleipe bistandsadvokater be om dette for å indirekte styrke troverdigheten til 
klienten (se så fæl og farlig han er dere – det stakkars, traumatiserte offeret kan ikke 
engang forklare seg med ham til stede –  underforstått; klienten min forteller 
sannheten). Det er en type uthenging og stigmatisering en tiltalt ikke kan forsvare seg 
mot. Man kan imøtegå løgn ved å fortelle sannheten – men man kan ikke imøtegå den 
stigmatiseringen som skjer, om man må forlate salen. Det er et tankekors at norske 
straffesaker blir mer og mer strømlinjeformet for løgnere og nedrig taktikkeri.

71 Dette illustrerer på en fin måte hvordan bistandsadvokaten Ingvil Semb Hartmann 
arbeider. Hun legger frem en uttalelse fra en behandlende psykolog, som er skrevet på 
fundamentalt sviktende premisser. Saken gjelder et bagatellmessig, frivillig seksuelt 
forhold. Psykologerklæringen forutsetter at Tommy er voldtatt og at erklæringen skal 
fremlegges i en voldtektssak. 

72 Jeg var fortsatt ikke helt edru!
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det, er pjusket, som om han nettopp har stått opp. Han har på seg en olabukse, 
med et slitt, hvitt belte – kanskje det samme som han hadde på seg hjemme hos 
meg – og en pologenser i mørke, triste farger. Han virker veldig anspent. Han 
skjelver ikke, slik Tove Lian Mathiesen gjorde da hun begikk mened, under 
rettsaken mot meg i 1994. Det er i alle fall et godt tegn. Bistandsadvokaten hans 
tilbyr seg å sitte ved siden av ham, så han ikke skal være helt alene når han vitner. 
Stakkars lille guttedutten! Han aksepterer, og de setter seg side om side, med 
ryggen til meg. Dommeren forteller at jeg har forklart meg om at vi hadde sex, så 
de vil ikke trenge å spørre ham ut i like stor grad om dette, som de ellers ville 
vært nødt til. 

Tommy forklarer seg ganske greit om det meste. Retten har allerede hørt 
historien med mine ord. Han fremstiller likevel det hele som et slags overgrep. 
Han hevder at han drakk veldig mye alkohol, og at jeg hele tiden helte på mer 
drikke. Det var første gang han drakk, bortsett fra et lite glass med Baileys, som 
en pedo i oppgangen hadde lurt i ham en gang. Han påsto at jeg dro ham ned i  
sofaen jeg satt i73. Han var helt uforberedt på at jeg tok på ham og «skjønte ingen 
ting».  Han var full, og forvirret, stakkars. Det hele var «ekkelt». (Joda – det er 
nok ekkelt å snakke om det nå, men det var ikke ekkelt når det skjedde! Du lyver  
Tommy! Jeg angrer på at jeg satte meg på tilhørerbenken. Jeg angrer på at jeg 
godtok at forklaringen din skulle gå for lukkede dører.) Han forteller at han tok 
seg en dusj, og at jeg, da han kom ut i gangen, grep ham hardt i den venstre armen 
og nektet ham å gå tilbake til stuen, der lysene nå var slått av. Han viser til 
blåmerket han fikk på armen. Jeg dro ham inn på soverommet og slengte ham ned 
på sengen. Han var naken. Han så en øks i nattbordskapet og ble livredd. Han ba 
meg slå av lyset, men jeg ville ha det på fordi «eg [han] var fin å se på». Jeg 
begynner å suge ham på tissen. 

– Sa du noe til ham, spør aktor. 
– Husker ikke om jeg sa noe, det kan jeg ikke huske. Jeg var redd for at han 

skulle bruke den øksen, om jeg gjorde noe motstand. 
Aktor er veldig opptatt av øksen en stund. Så spør han om jeg hadde noen 

skytevåpen. Tommy sier at jeg har fortalt ham at jeg har et skytevåpen, men at 
han ikke fikk se det, og at jeg har sagt at jeg bare skal bruke det på politiet. Aktor 
spør om våpnene på kontoret. Tommy forteller villig vekk om knivene og øksene. 
Aktor spør om han fikk en utløsning (aktorer er av en aller annen underlig grunn 
manisk opptatt av utløsninger). 

– Det var på soverommet. Han var ved siden av meg. 
Aktor spør hvordan han følte seg da han våknet neste morgen.
– Eg følte meg syk. Vondt i hodet, vondt i brystet, hadde ikke lyst å gjøre noen 

ting. 
Han sa at jeg gikk ut fra soverommet en stund, kanskje på badet, og at han bare 

73 Underforstått; mot hans vilje!
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lå der og hadde hodepine. Han fortalte at vi dro til kontoret og at jeg «sa at eg 
[han] ikkje fikk lov å gå ut igjen». Han fortalte at han hadde tatt et bilde av seg 
selv, mens jeg holdt pikken hans, som var stiv, og at han ikke fikk lov å slette det. 

Aktor konfronterer ham med at vi var innom vaskeriet på vei til kontoret, og at 
han der var alene i bilen en stund. Hvorfor stakk han ikke av? Han svarer at han 
ikke fikk lov å gå ut av bilen. Han visste ikke hvor lenge jeg ville være borte. 
(Flink gutt – lyv om ting som ikke kan bevises, ikke nekt på ting som kan bevises.  
Som at du var alene i bilen). Aktor spør hvorfor han ikke gikk til politiet så snart 
jeg slapp han ut av bilen ved Sentralbadet? Hvorfor i allverden gikk ham på 
Stedet for å møte meg? Det har ikke Tommy noe godt svar på. Aktor vil vite 
hvorfor han ikke gikk til politiet etter at han hadde vært på Stedet? Det vet ikke 
Tommy. Han husker ikke noe mer fra resten av den dagen. Aktor geberder seg 
verre enn noensinne, – han ser ut som han opptrer i barne-TV.

Tommy forteller at han var hos Treneren senere på kvelden, og dagen etter kom 
en politimann. Så reiste de på legevakten. Aktor spør hvordan det går med ham. 
Tommy svarer at han nesten er kastet ut fra skolen. Han tenker på saken hele 
tiden. Tenker på at noe kan skje hele tiden. Har problemer med å sove. Han har 
aldri hatt en normal døgnrytme, men det har blitt verre. Han har ikke karakterer i 
noen fag på skolen. Han har mistet motivasjonen for det meste. Tidligere hadde 
han i det minste ståkarakterer. Han takler ikke å ha gym lenger. Aktor spør om 
han går til psykolog. Tommy forklarer at han først hadde en mannlig psykolog 
som han ikke likte, men at behandlingene hos Eli Mæle har har hjulpet. 

– Hvordan ser du fremtiden for deg, spør aktor.
– Ser ingen ting. Eg er der bare liksom.
– Du holder ut?
– Prøver.
Han forteller at han har greie lærere. Han reiser til byen av og til, men bare med 

venner. Han går på den skolen som har de laveste inntakskravene i Bergen. Kom 
ikke inn noe annet sted. Til slutt forteller han at han er redd kameraten jeg bor 
sammen med, CK.

Etter at aktor er ferdig å spørre ham ut, slipper bistandsadvokaten til. 
– Hva tenkte du mens det pågikk? (pågikk, du liksom. Igjen dette klamme, 

falske overgrepsperspektivet.)
– Eg kan ikke huske.
Hun vil vite hvordan han takler kroppskontakt med andre mennesker nå. 
– Eg tåler ikkje å bli sett [naken] eller rørt av voksne menn eg ikkje vet kem é. 
(Det er vel egentlig ikke så unormalt?) Han forteller at han har venner og at han 

er mye sammen med dem. 
(Hun fisker etter hvor ensom og miserabel han er blitt – men det lille ludderet  

er for dum til å forstå at dette har med penger å gjøre – at desto mer miserabel  
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han fremstår, desto mer penger kan han innkassere for horingen74 sin.) 
– Hva skjer når du skal sove?
– Prøver å finne på noe annet å tenke på.
Hun får etter mye fisking dradd ut av ham at tankene om «det som skjedde» 

plager ham på skolen også.
– Tenker du på at det er noe du kunne gjort annerledes?
– Ja, masse ... Eg kunne latt vær å bli med ham hem.
– Tenker du i blant at det hele er din skyld?
– Ja, det gjør eg. 
(Det er da for pokker ikke noens «skyld» at to mennesker som har lyst på 

hverandre handler deretter?)

Turid får ordet. Hun ber om en kort pause for å konferere med meg. Den 
høyverdige gir oss fem minutter. Vi går ut på gangen og finner oss en plass, et 
stykke unna de som venter utenfor; presse, vitner og familiene deres. Jeg gjentar 
at det viktigste for meg, er å få ham til å innrømme at han løy om voldtekt. Og så 
må hun konfrontere ham med hvorfor i allverden han ikke brukte mobiltelefonen 
sin og ringte etter hjelp, dersom han følte seg så forbannet innesperret. Vi går 
tilbake. Tommy henger over pulten med hodet i armene. Han gleder seg visst ikke 
til det som skal skje nå. 

Turid konfronterer ham med at han har fortalt at han sa ja til noe hos meg, men 
ikke husker hva han sa ja til. Hva var det egentlig? Kan det tenkes at han faktisk 
har sagt ja til å ha sex? Han vrir seg. Husker ikke. Hun fortsetter å spørre om 
dette. Hinter. Han husker fortsatt ikke. Jeg er litt irritert. Jeg tror ham på akkurat 
det punktet. Det er ikke nødvendig å utbrodere. Han har sagt at han ikke husker. 
Hun tar frem et bilde av ham, tatt dagen etter på kontoret mitt. Et øyeblikk frosset 
i tid, der han smiler strålende med all sin sjarm og glimt i øyet mot fotografen. 
Meg. Capsen på snei, og pistolen til en Plalystation i hånden. 

– Husker du dette bildet?
Han vrir seg som en ål. Turid kommenterer at han slett ikke ser kvalm og dårlig 

på dette bildet. Tvert imot ser det ut til å være en fin stemning. Tommy bjeffer 
rasende at hun ikke var der, hun vet slett ikke hva slags stemning det var. 

– Når fikk du vite at Jarle er homofil?
– Samme dag som eg skulle overnatte hos han.
Turid smiler fornøyd, slik en advokat smiler når hun vet at personen foran 

henne lyver, og at hun kan bevise det. Hun sikter seg rutinert inn på målet. 
Tommy ombestemmer seg, og innrømmer at det var lenge før. Hun spør om 
Martinien – om han bad meg kjøpe denne. Han husker ikke. 

Hun spør hvorfor han ikke brukte mobiltelefonen sin og tilkalte hjelp, dersom 

74 Å kreve penger for sex er per definisjon prostitusjon. I det øyeblikk Tommy krevde 
«oppreisning» gjorde han seg, i mine øyne, til hore.
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om han ikke likte seg hos meg. Aktor reagerer voldsomt, som om noen har fiket 
hardt til ham. Det er den eneste gangen under rettssaken at aktor fullstendig 
mister kontrollen over minespillet sitt. Tommy svarer at mobiltelefonen hans lå 
igjen på kontoret mitt75. 

Hun haler ut av ham at han var usikker på sin egen seksuelle legning den 
gangen. Han påstår at han er 100% hetero nå. (Jada,helt sikkert Tommy.)

Turid tar en liten pause, ser på meg, og spør ham så rett ut om han fortsatt 
mener at han ble voldtatt. 

– Ja, svarer han høyt og klart. 
Hun spør ham hva han egentlig mener med voldtatt. Han svarer at når han blir 

dratt inn på soverom, slengt ned i sengen, og gjort ting med som han ikke vil, så 
er det voldtekt.

(Turid virker sliten og syk. Hun gjør en dårlig forestilling, og lar Tommy slippe 
unna alt for lett. Tanken på at hun heller burde sykemeldt seg og utsatt saken til  
hun var frisk, streifer meg.)

Lunch 
Etter at Tommy har gjort fra seg, erklærer den høyverdige lunch frem til klokken 
12:55. 

CK sitter sammen med Dag ute på gangen. Jeg foreslår at Dag, CK, Turid og 
jeg spiser lunch sammen. Da kan Turid finne ut hva hun vil spørre Dag om. Jeg 
aner ikke hvorfor påtalemyndigheten har satt ham på vitnelisten, men nå blir han i 
alle fall omtalt som forsvarets vitne, – og da er det jo naturlig at Turid snakker 
med ham før de møttes i retten. Dag er helt enig og prøver å forklare moren 
hvorfor han vil snakke med Turid. Moren blir hysterisk. Dag skal aldeles ikke 
spise noen lunch med meg. Det åpenbarer seg for oss at i hennes verden, er 
rævpuling en viktig del av lunchritualet i Tinghuset. Noe som ubønnhørlig vil 
frarøve Dags salige sjel enhver mulighet til å stige opp i himmelen. En lunch med 
meg er med andre ord en enveisbillett lukt til Helvete! Er det noe Dag ikke skal, 
så er det å lunche med meg!

Turid oppfatter problemet og foreslår at hun kunne snakke litt med Dag alene, 
uten at jeg er til stede. Moren tenker seg litt om, og bestemmer seg for at det 
hørtes fornuftig ut. Men Dag og advokaten rekker ikke å gå mange meterne før en 
Engel har hvisket moren noe i øret. Hun løper hysterisk etter dem og griper fatt i 

75 Jeg vet ikke om dette stemmer –  jeg kan ikke huske om han hadde sin mobil fremme i 
leiligheten. Jeg har gått gjennom alle bildene, og den eneste mobilen han fikler med, 
ligner på min. Men på noen av bildene ser det ut som han har en mobiltelefon i 
bukselommen. Uansett er dette noe politiet rutinemessig skulle ha spurt ham om da 
han anmeldte meg, og kryssjekket mot hvilken basestasjon telefonen hans var tilkoblet 
den natten.
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Dag. Dag er rasende. Moren nektet å gå fra ham. Han skal ikke gå omkring uten 
henne, her, i dette huset. Turid prøver rolig å forklare moren at hun faktisk er en 
helt vaskekte, praktiserende advokat, og at Dag er fullstendig trygg sammen med 
henne. Men neida – Dag er bare trygg sammen med mamma, og ikke noe annet 
sted. Dag koker av raseri og skubber moren vekk. Han gjør tegn til Turid om at de 
skal gå, uansett hva moren måtte mene om det. Dag er et drøyt hode høyere enn 
moren, og minst dobbelt så tung, for ikke å snakke om at han er mye, mye 
sterkere.

Men Turid gir opp. Hun innser antakelig at moren er forrykt, og at det å snakke 
med den 17 år gamle Dag nå, kan få uante, negative konsekvenser. Hun 
kapitulerer. CK og jeg går alene til kantinen i Rådhuset og luncher. Jeg er ikke 
sulten. Nøyer meg med en cola. CK spiser et eller annet. 

Han forteller meg litt om hva som har skjedd på gangen. Da Tommy skulle inn 
og vitne, hadde han labbet i vei som en ekte wannabee «gangsta», og skult olmt 
og utfordrende på CK. Å så redd CK hadde blitt76. 

– Jævla idiot, utbrøt han og lo. 
Da jeg og Turid hadde gått ut for å diskutere hva hun skulle spørre Tommy om, 

og stilt oss for oss selv i en krok, hadde Dags mor sett megetsigende på ham og 
betrodd ham at hun nok visste hva [for noen djevelske konspirasjoner] vi [Turid 
og jeg] drev på med – hun hadde sett det på CSI på TV! Jeg trekker oppgitt på 
skuldrene. Hva skal jeg si?

Vi rusler nedover til rettssalen igjen. Turid møter oss i gangen. Jeg må på do, 
og akkurat i det jeg låser dodøren, hører jeg et hysterisk utbrudd fra moren til 
Dag. 

– Hvor er sønnen min? Hvor har dere gjort av sønnen min? 
Hun hyler og skriker ute på gangen, fullstendig ute av kontroll. Så hører jeg 

stemmen til Dag, og moren som skjeller ham ut. Bergens Tidenes «journalist» 
overhører denne seansen, og siterer en liten del av den i avisen neste dag «for å 
beskrive noe av frustrasjonen til foreldrene». Altså for å riktig illustrere for 
leserne hvor fæl jeg er. Moren til Dag av alle mennesker. Moren til en av mine 
aller beste venner – en gutt jeg aldri har lagt an på, nettopp av respekt for denne 
moren. Hun har fortrengt flere års erfaring med meg. Hun er autoritetstro, og tror 
blindt på det som står i avisen, heller enn det hun ser med sine enge øyne. Det 
ingen av leserne vet, når de setter kaffen i vrangstrupen neste morgen, er at denne 
frustrasjonen som artikkelen beskriver, er skapt nettopp av Bergens Tidende. 
Moren til Dag hater meg, fordi hun tror på løgnene deres.

76 CK har, til tross for sin unge alder, flere voldsdommer bak seg. Han er, for å bruke 
Vallas retorikk, «ingen pusekatt».
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Vitner
Etter at jeg hadde forklart meg, ønsket aktor å stryke de fleste vitnene. Siden jeg 
hadde forklart alt som det var, ville de fleste vitnene etter aktors mening, ikke ha 
noen betydning. Turid derimot ville avvente til Tommy hadde forklart seg. Dag 
ville vi uansett ha som vitne. Dag og jeg har tross alt vært bestevenner i flere år. 
Jeg har i blant spurt meg om Tommy egentlig la an på meg, fordi han så hvor 
nære venner Dag og jeg var. Kanskje drømte han om å ta Dags plass i dette 
intense og nære forholdet. Han kan ha misforstått og trodd at vi var kjærester. 
Eller han kan ha trodd at ved å innlede et seksuelt forhold med meg, så vil jeg like 
ham bedre enn Dag. Vennskapet mitt til Dag var unikt. Det er en type relasjon 
som minner mye mer om noe du ser på film, enn noe du møter i virkeligheten. For 
en ensom, mobbet, fattig og usikker 15-åring som Tommy, kan et sånt vennskap 
ha vært en deilig dagdrøm. Selv i en kald og fiendtlig setting, som i denne 
straffesaken, vil en beskrivelse av dette vennskapet skape et nytt perspektiv. Det 
vil sette meg og min relasjon til gutter, i et helt annet lys enn det Tommy og 
medløperne hans i politi og presse prøver å mane frem. 

Problemet er at Dags mor er syk. Hun både «ser» ting og hører stemmer. Etter å 
ha diskutert det litt frem og tilbake, tar ikke Turid sjansen på å la Dag vitne. 
Moren er utilregnelig, og kan finne på hva som helst. Hun har allerede skapt mer 
enn nok oppstyr ute på gangen. Er det noe vi absolutt ikke trenger inne i retten, så 
er det en hysterisk, gråtende mor som sender besvergelser mot meg. Jo før hun 
forlater Tinghuset, desto bedre.

Hovedetterforskeren i saken, politibetjent Kjetil Rekdal, ber om å bli dimittert 
som vitne. Han ringer retten og sier at han befinner seg i en ambulanse sammen 
med sønnen. Veldig god timing, jeg må innrømme det. Jeg vil fremstå som 
fullstendig urimelig dersom jeg insisterte på å la fyren vitne under sånne 
omstendigheter. Så jeg lar ham slippe. 

Jeg legger merke til at det har dukket opp en tegner på tilhørerbenken. Han 
skisser høylytt på blokken sin. Pressen har ikke lov å fotografere den tiltalte i 
norske rettsaler, så da tegner de oss i stedet. På en måte er det bedre for pressen; 
for da kan de la ondskapen hos den tiltalte komme tydelig til uttrykk, på en helt 
annen måte enn hva som er mulig i et fotografi. Folk har dessuten en oppfatning 
av hvordan forskjellige typer «slemminger» skal se ut77, og avistegnerne tar 
hensyn til disse stereotypene. Naziregimet før og under 2. verdenskrig tegnet for 
eksempel jøder på en helt spesiell måte i propagandaen sin. Avistegnere 
overdriver ikke alltid like ekstremt, men de føyer seg veldig tydelig inn i den 
samme tradisjonen.

77 Se boken «Sex Crime and the Media»

133



Treneren

Mandag, 7. januar 2008 kl 13:06

Lunchen er over, og først ut av vitnene er Treneren. Dette er den voksne 
kameraten som Tommy ser sånn opp til. For meg ser han ut som en helt ordinær 
tjuagutt. Kraftig granittansikt, solariumbrun, svulmende muskler som hinter om 
anabole steroider. Han er i tyveårene, rundt 175 - 180 cm høy og kortklippet. Pen, 
med den tvilsomme sjarmen som kjennetegner småkjeltringer. Han har et 
prangende sølvkjede om halsen, akkurat som de sorte kjeltringene i amerikanske 
gangsterfilmer og musikkvideoer (rappernes dog i gull). Han ser direkte på meg 
og hilser nøytralt. 

Han forklarer kortfattet at Tommy ringte ham sent tirsdag kveld, og at han 
skjønte at noe var galt. Han hentet Tommy, som så fortalte at han var blitt 
«seksuelt misbrukt». Tommy bodde hos ham de neste 5 – 6 dagene. Treneren var 
ikke hjemme da politiet kom på besøk neste dag.

Treneren har kjent Tommy siden han var en liten gutt. Etter denne episoden har 
det gått veldig mye ned med ham. Det virker som han har mye sinne i seg. Han 
har forandret seg både fysisk og psykisk. Han tror det går greit med Tommy på 
skolen, men vet ikke. Tommy vil ikke svare på det. 

– Hvordan virket han på legevakten? Spør aktor.
– Han virket veldig redd. Var helt fra seg.
Turid Mæland vil vite om denne kampsportreningen de hadde drevet med. 

Treneren svarer at Tommy begynte å trene i 2001.
– Var han flink?
– Ja.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at treneren er ganske likegyldig til hele greien. 
Det er ikke egentlig noe som angår ham. Han investerer ingen egne følelser i 
saken. Det er underlig. For dersom de er ordentlige venner, sånn som Tommy har 
fortalt både til meg og senere til politiet, så burde han ikke vært likegyldig til at 
vennen ble voldtatt. Jeg kjenner en god del småkjeltringer. Dersom en av vennene 
deres ble voldtatt, ville de angrepet gjerningsmannen. Fyren kan kampsport, han 
er for pokker Kung-Fu trener. Han har sittet inne. Han viser med klær, kroppspråk 
og smykker at han er «gangsta». Men han er totalt likegyldig til meg og hele 
saken. Jeg får det ikke til å stemme.

Blondie

Så snart Treneren er gått ut, kommer Blondie, samboeren hans, inn for å vitne. 
Hun beveger seg som en filmstjerne når hun skrider gjennom lokalet. Kledd i en 
grå drakt som sitter tett rundt kroppen og mer enn antyder, store, velformede 
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pupper. Hun kunne uten videre jobbet som fotomodell. Og hun viser med all 
tydelighet at hun vet det. Velstelt, velsminket og selvbevisst. Den typen babes 
som de fleste menn drømmer om, men aldri kommer nærmere enn bildene i 
Playboy. 

Hun hilser vennlig på meg, og ser meg rett i øynene med medfølelse. Så stiller 
hun seg underdanig bak kjøkkenkrakken med hodet ærbødig bøyet for de 
høyverdige. Dommeren ber henne sette seg. Hun følger oppfordringen, men gjør 
en liten forestilling ut av det, der hun smiler varmt og fortrolig til de forskjellige 
rettsaktørene, og ser dem i øynene, akkurat som hun gjorde med meg. Hun kaller 
meg «Jarle» når hun omtaler meg. Det liker jeg dårlig. Jeg er ikke dus med henne. 
Men det gir fortellingen hennes et mye mer oppriktig preg, enn om hun hadde 
brukt etternavnet mitt. Hun gjengir hva Tommy fortalte henne, og siterer blant 
annet at jeg skal ha sagt «Nå skal vi ha det gøy» da vi kom inn på soverommet. 
Jeg får en ekkel fornemmelse av at opphavet til dette merkelige utsagnet, sitter 
her, rett foran meg. Det skjerper meg. Jeg blir skeptisk og årvåken. Og nå ser jeg 
henne klart. Hun spiller skuespill. Hun spiller veldig skuespill. Bruker ansiktet 
fullt ut for å forme uttrykk, som står i forhold til det hun forteller. Modulerer 
stemmen med vibrato når hun sier «Stakkars gutt», med en dyp alt, gråten nær. 
Fyller den med solskinn, når hun forteller om den glade tiden før Tommy traff 
«Jarle». Blir nesten på gråten igjen, når hun snakker om nåtiden. Men hun er en 
amatørskuespiller. Puppestellet og det alveaktige ansiktet fanger heteroene, –  de 
ser ikke de lynraske, prøvende blikkene hennes. Hvordan hun vurderer virkningen 
av spillet sitt. Hun en utspekulert manipulator. Jeg får en ram følelse av at hun 
står bak både anmeldelsen og den falske voldtektsanklagen. Det blir også mer og 
mer åpenbart for meg at hun har øvd på denne forestillingen.

«Bodde hos oss i to uker.» «Gutten er helt ødelagt!» «Går til barnepsykolog» 
«Synes det blir verre for hver gang jeg ser ham». Så nikker hun alvorlig, for å 
gjøre utsagnet mer troverdig. «Stakkars lille gutten!». Hun kan sitt kroppsspråk, 
det må jeg gi henne. Kunne blitt en flink selger. Jeg har vært salgssjef en gang. 
Jeg har undervist i de knepene.

Jeg får Turid til å spørre om det var henne som ringte meg den onsdagen – dette 
triumferende kvinnemennesket som ville møte meg. Hun nekter på det. Jeg tror 
henne ikke. Jeg ber Turid spørre om hun kjente til meg fra tidligere. Nei, det 
gjorde hun ikke. Hun hadde jo selvfølgelig lest presseoppslagene om meg, for 
lenge siden, men hun visste ikke at det var meg. Jeg tror henne ikke på det 
punktet heller. En så manipulerende person som henne, ville neppe klart å motstå 
fristelsen til å få en som meg, dømt for en ny voldtekt. Ikke for pengene, de vil 
tilfalle Tommy. Men fordi hun kan. Og hun er selvfølgelig for dum til å forstå 
hvordan den falske anklagen ødelegger Tommy. Eller kanskje hun rett og slett 
ikke bryr seg. 
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Jeg ber Turid om å få politiet til å sjekke om telefonnummeret til den mystiske 
kvinnen som ringte, tilhørte frøken Blondie, sommeren 2006. Dersom hun har 
løyet under ed, skal hun pent få stille i vitneboksen på ny. Men jeg hører aldri noe 
mer om om den saken. Om den renner ut i sanden hos Turid, eller hos politiet, vet 
jeg ikke.

CK

CK har ikke så mye å fortelle. Han var i leiligheten den natten, men det eneste 
han hørte fra rommet mitt, var fnising. Massevis av fnising. 

Han ringte meg neste dag, da Tommy og jeg var på kontoret mitt, og spurte om 
han kunne få disponere stuen den kvelden. Han ventet damebesøk. Da Tommy 
hørte dette, hadde han ropt i bakgrunnen at om det kom damer der, så ville han 
også komme!

Faktiske utdrag
Noen flere vitner strykes. Psykologen til Tommy er syk. Dermed tar retten en 
pause, før aktor skal i gang med ritualet som kalles «faktiske utdrag». En 
langtekkelig besvergelse, som blant annet skal begrunne strafferammen. 

Aktor

Mandag, 7. januar 2008 kl 13:47

Aktor begynner å lese høyt fra en tykk bunke med tidligere dommer. En rekke 
dommer mot menn som har hatt frivillige seksuelle forhold med 14 - 15 åringer 
(stort sett menn som hadde samleie med jenter. Vi hadde ikke noe samleie,  
hverken reelt, eller i lovens forstand). Dommene for disse forholdene var på 3 – 4 
måneders fengsel. Så leser han opp tiltalebeslutningen fra justismordet i 1994, og 
dommen. Det er tøft. En rekke gamle sår åpner seg for meg. Den psykiske 
smerten ved å få dette rettsovergrepet referert, er intens. Jeg håper at jeg bare vil 
besvime. I notatene mine fra denne seansen, understreker jeg ett ord: «Tortur!»

Så leser han «rettsmedisinsk journal» (der Tommy svarer ja til alt som skjedde,  
og «vet ikke» til alt som ikke skjedde). Han avslutter med «Åsteds og 
undersøkelsesrapport».

Forsvarer

Mandag, 7. januar 2008 kl 14:35

Turid presenterer våre bevis i saken. Hun legger frem MSN loggene. Aktor vet 
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ikke hva MSN er for noe78. Jeg forklarer at det er omtrent som en telefon på PCen, 
bare at man skriver i stedet for å snakke.

Enkelte av sitatene fra MSN gjør inntrykk. Deretter presenterer jeg bildene. 
Også bildet fra kontoret dagen etter, hvor jeg holder hånden min i skrittet på 
Tommy. Et av de mange bildene der han smiler lykkelig mot kameraet. 

Jeg har tatt med meg en utskrift av Tommys MSN navn etter at jeg slapp ut av 
varetekt. Jeg hadde ikke tenkt å bruke det, men da Turid så det i morges, insisterte 
hun på at det må legges frem. Jeg legger det frem for de høyverdige. (Tommy 
kalte seg: «Eg skal bli mekaniker marinejeger en fockamodda eller bare pule din 
mor»). Til venstre for det obskøne kallenavnet, sitter han på rommet sitt, i et 
stillbilde fra et webkamera, og ser ovenifra og ned på oss, med åpen munn og 
langfingeren fremme, pekende nedover i en «fuck you» manér. Dommeren 
reagerer voldsomt. Det samme gjør den mannlige meddommeren. De stiller en 
rekke spørsmål. Jeg forklarer at Tommy ikke hadde slettet meg fra MSN- 
kontaktene sine da jeg slapp ut fra varetekt. Dermed så han navnet mitt hver gang 
jeg gikk online på internett. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke slettet meg. 
Kanskje håpet han at jeg ville kontakte ham og ordne opp i dette. Noe jeg 
selvfølgelig ikke kunne, etter at han hadde anmeldt meg. Den mannlige 
meddommeren spør om det ikke kunne være slik at Tommy ikke var på Internett i 
denne perioden, og dermed ikke så meg. Jeg forklarer at jeg så ham, hver gang 
han gikk online, og at dette var såpass ubehagelig for meg i lengden, at jeg til slutt 
slettet ham. Jeg fortalte at Tommy ved én anledning hadde sendt meg en melding 
om en eller annen video jeg måtte se på YouTube. Jeg hadde bare slettet 
meldingen. Dommeren vil vite datoen for når Tommy brukte dette kallenavnet. 
Fildatoen på bildet jeg har lagret, er den 30. august 2006, klokken 22:02.

Retten heves.
Da CK og jeg forlater rettslokalet, forteller han meg at journalisten til Bergens 

Tidende hadde vært pågående på aktor for å få en kopi av bildene i «faktiske 
utdrag». «Avisen» trykker neste dag et bilde av øksen i nattbordet mitt. Øksen jeg 
ikke viste Tommy, har tydeligvis stor almen nyhetsinteresse. Bildene som beviser 
at han løy, har åpenbart tilsvarende liten interesse.

Vi er på kontoret til Turid. Hun gir meg en mappe med tidligere dommer som hun 
vil presentere for retten. Hun spør om jeg kan lese gjennom den og komme med 
mine kommentarer i morgen tidlig før saken starter. Jeg legger papirene i ranselen 
min. 

Da jeg kommer hjem til CK, er jeg helt tom for krefter. Jeg går inn på 

78 Det er ganske oppsiktsvekkende at aktorer og dommere ikke kjenner de vanligste 
måtene folk holder kontakten med hverandre på i dag. Lever disse menneskene helt i 
sin egen lille isolerte verden?
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gjesterommet og faller rett ned på madrassen, på magen, med utstrakte armer. Jeg 
orker ikke å bevege en eneste muskel. Jeg klarer bare å tenke på Dag. At jeg 
savnet ham så forferdelig. Det går med et sjokk opp for meg at jeg er forelsket i 
ham. At jeg har vært det i årevis. Jeg har rett og slett fortrengt det. Jeg kunne ikke 
legge an på ham, og dermed hadde jeg filtrert vekk alt, unntatt vennskapet. Nå 
føler jeg bare et bunnløst savn. Jeg ligger sånn, bevisst, men uten å bevege meg, i 
flere timer. En eller annen gang i løpet av kvelden kommer CK hjem. Jeg tar meg 
sammen og setter meg opp i stuen. Diskuterer uengasjert dagen i retten. Jeg vil 
egentlig ikke tenke på saken i det hele tatt. Ikke på hva som skjedde i dag, og ikke 
på hva som skjer i morgen. Jeg legger meg tidlig. Jeg har ikke spist noe siden 
frokost. Matlysten er helt borte.

Rettsakens andre dag
Tirsdag morgen, 8. januar 2008

CK og jeg tar en drosje inn til sentrum. Vi spiser frokost og drikker litt kaffe på 
Deli de Luca på Torgallmenningen. Så spaserer vi ned til Turid på kontoret 
hennes. Hun lurer på hva jeg synes om rettsreferatene hun plukket ut. Jeg svarer, 
som sant er, at jeg var for utslitt i går til å lese gjennom dem. Jeg stoler uansett på 
henne når det gjelder det juridiske. 

Jeg viser henne Bergens Tidende og tegningen de har prestert. 
– En såpass stor avis burde ha råd til en skikkelig tegner, kommenterer jeg tørt. 
Hun ler. På tegningen ser hun ut som et mars-monster fra en amerikansk 50-

tallskomedie. Jeg ser ut som en potet. 
– Du kan jo nesten saksøke dem for injurier etter denne tegningen, foreslår jeg 

ironisk. 
– Takk, svarer Turid, gransker tegningen øyeblikk og ler hjertelig. 
Hun vil legge vekt på kampsporttreningen til Tommy; at han kunne forsvare 

seg mot meg om han ville. Jeg er uenig. Forklarer henne at han har trent mot en 
trener som er vesentlig sterkere og flinkere enn ham, og at han har erfart at han 
ikke har en sjanse mot treneren. Han forstår selvfølgelig at han ikke har noen 
sjanse mot meg heller. Treningen er relevant i den forstand at Kung-Fu bygger 
opp selvkontroll og selvsikkerhet, men ikke i forhold til at han ville ha noen 
sjanse mot meg i en slåsskamp. Hun ser undrende på meg og anklager meg for å 
«være min egen aktor» – jeg tar jo fiendens standpunkt! Jeg er bare oppriktig. 
Fyren er en dritt, og han skal tas som en dritt, men ikke med løgn.

I rettsalen er det enda færre folk enn i går. Aktor og bistandsadvokaten er der 
selvfølgelig, og CK, men ellers er det helt tomt. Pressen har mistet interessen for 
saken. Bergens Tidende trenger ikke å være til stede for å demonisere meg, og 
BA forstår antakelig at de har dritt seg godt ut. BA var raskt ute med å identifisere 
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meg, og å henge meg ut som voldtektsmann. Nå innser de kanskje hvor langt ute 
på viddene de har vært. Faren til Tommy gikk etter min forklaring i går.

Vitner

Øystein Nordstrand

Tirsdag, 8. januar 2008 kl 09:03

Politimannen stiller i nystrøket politiuniform, slik de pleier, til tross for atskillig 
kritikk, blant annet i kronikker i riksavisene. Når de vitner i retten, kan 
politiuniformen lett gi et ufortjent skinn av høyere troverdighet. Han har 
politiradioen festet på skulderen, og luen plassert på bordet foran seg. Han 
forteller at politiet fikk kjennskap til denne saken fra Blondie. Hun gjengav for 
dem hva Tommy hadde fortalt henne. Da han senere snakker med Tommy, 
hjemme hos Treneren og Blondie, var Tommy stille og ville ikke snakke med 
politiet. 

– Vi får ikke mye ut av ham der og da, han begynner å grine. 
De reiste på legevakten. Der var Tommy så sliten, at de fant det mest forsvarlig 

å avhøre ham neste dag. På legevakten oppfattet han det sånn at Tommy «måtte 
utføre oralsex på tiltalte», men dette var en misforståelse, som Tommy retter opp 
senere. 

Han forteller stolt hvordan han manipulerte Tommy, og litt etter litt fikk gutten 
til å forklare seg i avhøret dagen etter. 

– Tommy syntes det er svært ubehagelig når han spørres ut om det seksuelle. 
Det kommer frem, han snakker om det, men det sitter litt lenger inne.

Aktor er opptatt av økser og kniver. 
– Han synes det er skremmende, svarer politimannen.
Øksen på soverommet nevnes flere ganger. 
Aktor er opptatt av blåmerkene på overarmen til Tommy. Politimannen husker 

først ikke noe om dette. Men han mener etterhvert som aktor lirker og hinter at 
han så noen blåmerker som kunne tilsvare fingermerker. 

Neste gang han avhørte fornærmede, var den 12 september. 
– Han har slete med vonde tanker om det som har skjedd og sovet lite, men 

under avhøret fikk jeg veldig god kontakt med ham. 
Tommy har fortsatt vanskelig for å snakke om sex. 
– Tommy gir en detaljert og etter min mening, en god forklaring. 
Tommy påstod at det var «mye låste dører på kontoret og liten mulighet for å 

slippe ut». 
Det viser seg at politimannen er hobbypsykolog også: 
– Dette er noe som sannsynligvis vil prege ham resten av livet, så vi får håpe 
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han får god oppfølging.
Bortsett fra avhørene, husker Øystein lite eller ingenting fra «etterforskningen». 

For eksempel hvorfor politiet ikke benyttet seg av mitt tilbud om å hjelpe dem 
med å fremskaffe filer fra den bærbare datamaskinen min.

På spørsmål fra Turid, innrømmer han at han ikke har noen spesialkompetanse 
på ungdom og seksualitet. De har slik ekspertise i Bergenspolitiet. Han vet ikke 
hvorfor de ikke benytter seg av den. Selv har han 10 års erfaring i politiet, og har 
gått på diverse kurs i etterforskning. Han virker sikker på sin egen kompetanse. 
(Sjefen hans, Tove Lian Mathiesen, hadde mer enn 12 års erfaring med 
«sedelighetssaker», da hun midt på 90 tallet betrodde Bergens Tidende at hun 
visste når barn løy. Antakelig det tåpeligste sitat fra en purk som noensinne har 
stått på trykk i Norge. Mange års erfaring betyr ingen verdens ting når man er 
stokk dum. Øystein ble lurt trill rundt av en måtelig intelligent 15-åring. En 
virkelig etterforsker ville ha revet forklaringen hans i filler.)

I motsetning til mange andre politifolk jeg har sett i retten, sitter jeg igjen med 
et inntrykk av at han anstrenger seg for å snakke sant. Det er tross alt ikke hans 
skyld at Tommy løy, og at hovedetterforskeren åpenbart ikke gadd å lese gjennom 
avhørene.

Da han er i ferd med å gå ut, snur han seg mot meg og sier «lykke til», uten 
noen brodd av ironi eller sarkasme.

«Spesialpsykolog» Eli Mæle

Tirsdag, 8. januar 2008 kl 09:39

Eli Mæle er en typisk pen bergensfrue fra den øvre middelklassen. Kledd i en grå 
jakke, hvit bluse og grå bukse. Liten. Blond. Rundt 50 – 60 år. Diskret sminket og 
besmykket med øredobber og ringer. Hun snakket langsomt og tydelig, og 
oppfører seg hele tiden gjennomført dannet. Dommeren kjenner henne som 
sakkyndig fra sivile saker. Hun er behandlende psykolog for Tommy, og er fritatt 
fra taushetsplikten. Tommy ble henvist til psykolog av fastlegen og 
bistandsadvokaten. Hun forteller at Tommy har hatt en del erfaring med psykolog 
tidligere, og at denne erfaringen ikke bare er god. Hun brukte derfor de første 
timene til å bygge opp tillit. Den forrige psykologen hadde gått videre med 
opplysninger Tommy hadde betrodd ham, og han var derfor tilbakeholden. 
Tommy hadde latt være å møte opp til en del timer. Hun mente dette var fordi han 
var ustrukturert, og ikke fordi han rett og slett gav blaffen i både henne og timene 
hennes. 

– Han vil veldig gjerne, men på grunn av problemene, glemmer han.
Hun forteller at han, når han møtte opp, begynte å fortelle, men så droppet ut. 

Og hva er så problemene hans? Et overgrep. En voldtekt. Hun leser høyt fra 
rapporten sin. Mæland påpeker at hun hopper over ting i sin egen rapport, som at 
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Tommy også hadde problemer før dette angivelige overgrepet. 
Psykologen forklarer at Tommy går på en skole med mye praktisk 

undervisning. Han har massevis av små praktiske problemer i hverdagen, som at 
han forsover seg på bussen. Hun forteller at Tommy var opphisset og opprørt da 
han fortalte om besøket hos meg. Han drakk ikke alkohol i en periode etter 
«overgrepet», men senere visste hun at han hadde drukket alkohol. Hun sier at 
han selv brukte ordet «voldtekt» når han snakket med henne. 29. desember 2007 
var han ved veldig dårlig helse. Hun hadde sendt ham til legen, men han fant ikke 
noe galt. Moren mente det bare var nerver. (Er det virkelig ingen som har forklart  
disse idiotene, hvilken enorm belastning det er for en 15-åring å fortelle en 
folkemengde om de mest intime hendelser? Dette var bare en drøy uke før  
rettsaken, og selv om vi forestiller oss at Tommy ikke hadde løyet om voldtekt,  
ville belastningen ved å skulle legge i vei i plenum om sin seksuelle debut, vært  
formidabel.) 

Tommy har fått diagnosen Posttraumatisk stress (PTSD). For å få denne 
diagnosen, må man ha vært i en livstruende situasjon – det er ikke nok med f.eks. 
smertefull eller ydmykende sex. En voldtekt i seg selv kan ikke gi diagnosen. 
Man må i tillegg ha vært i livsfare. Hun sier at han også har blitt «upredikterbart 
aggressiv».79

På tross av alle timene hos henne, «har [vi] ikke kommet inn i det 
soverommet». Men «han har opplevd det mens han har vært hos meg». (Hun har 
med andre ord stilt en diagnose, uten at Tommy noensinne har fortalt henne hva 
som liksom skal ha skjedd med ham. Hun baserer seg på løselige opplysninger fra 
bistandsadvokaten, og på sin egen velutviklede fantasi.)

Hun forteller om behandlingen; «Kjempeeffektiv metode». Tommy er «blitt 
vant til å skyve det unna, og vil ikke inn i det». Til tross for dette, har det «skjedd 
en positiv utvikling med ham». Tommy «vil sannsynligvis være plaget i mange år 
fremover», Men, presiserer hun, han kan bli frisk ganske umiddelbart om 
behandlingen lykkes. I motsatt fall, vil han ha disse plagene han lider under, 
resten av livet. Han har hatt selvmordstanker, men det er noe han har tenkt på, 
ikke noe han skal gjøre. Han er deprimert, fortvilet, på vakt, men en snill gutt. 
Han har hatt en positiv utvikling, særlig de siste månedene. 

Turid Mæland spør hvor gammel Tommy var da dette hendte. Han var 14. 
Slafs. 14? spør Turid. Når skjedde dette da? Psykologen kommer med en dato fra 
vinteren 2006, flere måneder før han fylte 15. Mæland spør påfallende undrende, 
om alderen når noe slikt skjer, er vesentlig? Joda, jo yngre de er, desto større 
skade, forklarer psykologen. Slafs. Turid konfronterer henne med at dette skjedde 
i slutten av juli, da Tommy var 15 år og tre måneder. 

Turid legger ut et nytt åte, og spør hvilke personer Tommy stoler på. Han stoler 
på sin mor, forteller psykologen. Han har ikke fortalt om noen andre. Slafs.

79 På norsk: Uberegnelig / klin sprø.
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Turid kommer tilbake til noe psykologen har fortalt, nemlig at Tommy stadig 
sier at han vil sloss. Vet hun om Tommy har trent kampsport? Nei, det trodde hun 
ikke. Slafs.

Turid spør om hvilken livsfare Tommy angivelig skal ha befunnet seg i. 
Psykologen legger ut om denne øksen han hadde sett i nattbordet, og at han må ha 
tenkt «Dette kommer jeg ikke levende fra, jeg kommer til å dø». Hun tror bestemt 
ikke at Tommy kan ha gitt noe samtykke om sex. 

– Dette er så skamfullt for Tommy, så skamfullt. 
Det var derfor han ikke gikk til moren tidligere, mener hun. 
– Ville han ha hatt disse problemene om han ikke var blitt voldtatt? spør Turid.
– Nei. Hadde det vært en frivillig, men traumatisk episode, ville han reagert 

helt annerledes. Man kommer over det. Slafs.
Hun presiserer at «Dette var veldig kaotisk for Tommy, fordi han var så 

bedugget». 
Psykologen har ikke fått noen journal fra den forrige psykologen. Siden hun er 

behandlende psykolog, og ikke sakkyndig, har hun heller ikke fått innsyn i 
sakspapirene. Hun vet med andre ord bare det om saken som Tommy (ikke) har 
fortalt henne, og det bistandsadvokaten har fortalt. Hun aner fortsatt ikke at saken 
faktisk handler om et frivillig forhold, og at jeg har anmeldt Tommy til politiet for 
falsk anmeldelse om voldtekt. Da Turid konfronterer henne med dette, er begge 
deler «helt nytt» for henne.

Turid lurer på om en uriktig voldtektsanklage ville ha plaget Tommy.
– Hvis han lyver, vil han plages, bekrefter hun, selv om innrømmelsen sitter 

langt inne.
Turid vil vite mer om Tommys motvilje mot å møte meg i retten. Om dette 

kunne skyldes at han rett og slett ikke ville lyve med meg til stede. Psykologen vil 
ikke svare på dette, og legger i stedet i vei om at Tommy er veldig sannferdig. 
Han har f.eks. fortalt henne at han hadde tatt av seg buksene i stuen,  selv om hun 
kunne tolke det som en invitasjon til noe seksuelt. Turid gir seg ikke, og til slutt 
vedgår psykologen at «det ville plaget ham». 

Turid vil vite om en slik løgn kan være en alternativ forklaring på de plagene 
han sliter med nå. 

– Man kan ikke få PTSD av å lyve, svarer psykologen.
Jeg spør om han kunne fått PTSD om han presterte en utilgivelig løgn, 

opplevde et fullstendig sammenbrudd i kontroll over sitt eget liv, og så f.eks. 
tenkte alvorlig på selvmord. Hun benekter dette.

Turid spør om Tommy, etter dette, vil kunne stole på en mann igjen. For 
eksempel overnatte hos en voksen venn. Nei, det tror hun ikke, Slafs. 

Spesialpsykologen er inkompetent, og Turid har bevist det. Retten vet at Tommy 
fortsatt har et nært forhold til treneren sin, og overnatter hos ham. Eli har basert 
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seg på feil alder, og stilt en diagnose ut fra annenhånds opplysninger. Tommy har 
ikke «klart å fortelle» henne, psykologen sin, det han dagen før, uten større 
problemer, fortalte retten. Jeg er rystet over at denne damen kan jobbe som 
spesialpsykolog ved Krisepsykiatrisk institutt. 

Men den delen av meg som hater Tommy, er skikkelig oppstemt. Hun kommer 
aldri til å kurere ham.

Personlige forhold
«Personlige forhold» er den delen av rettsritualet hvor den tiltalte beretter om sin 
vanskelige oppvekst, sine incestuøse foreldre og kannibalske søsken, satanistene 
som tvang ham til å kysse kattens anus i barnehagen, mobbingen på 
barnehjemmet og andre momenter, som enten kan fremkalle tårene hos 
dommerne; eller i alle fall fraskrive ham enhver selvstendig skyld for det han 
måtte ha gjort. Det er en patetisk forestilling som jeg har liten sans for. Jeg kunne 
selvfølgelig fortalt like tåredryppende og overbevisende om min ulykkelige 
barndom, som Blondie utvilsomt ville gjort om hun hadde sittet her, tiltalt for å ha 
spist sin yngste datter. Men det kunne ikke falle meg inn.

Under tvil, bestemmer jeg meg for å likevel benytte anledningen; ikke for å 
berette om min traumatiske barndom, men for å redegjøre summarisk for hvilken 
skade Tommy faktisk har påført meg ved å levere en falsk voldtektsanmeldelse. 
Denne gangen stiller jeg med manuskript.

1. Et justismord er det største overtramp samfunnet kan begå mot et individ. 
2. Det tok fem år, fra jeg slapp ut fra fengselet etter justismordet i 1995, før 

jeg så smått begynte å fungere igjen.
3. Jeg har ikke etablert meg på nytt etter justismordet.
4. I 10 år unnlot jeg å ha noen inntekt, for å unngå å betale erstatning for det 

jeg ikke hadde gjort.
5. I desember 2007 gikk jeg personlig konkurs, som en indirekte konsekvens 

av den falske voldtektsanmeldelsen.
6. Da jeg ble anmeldt for voldtekt, regnet jeg det som svært sannsynlig at 

jeg ville oppleve et nytt justismord. 
7. Folk som hadde trodd på meg om justismordet i 1994, trodde nå at jeg 

hadde ført dem bak lyset. 
8. Jeg ble tvunget til å forholde meg til mennesker som var overbevist om at 

jeg var en voldtektsmann. Det er ekstremt ubehagelig.
9. Jeg mistet kontakten med de fleste vennene mine; dels fordi vi ikke 

lenger traff hverandre, og dels fordi jeg ikke hadde noe overskudd. 
10. Mediene fremstilte saken på en måte, der man fikk inntrykk av at dette 

bare var toppen av et isfjell, og at det var funnet barneporno på 

143



datamaskinen min.
11. Høsten 2006 var en malmstrøm av smerte. Jeg våknet med litt krefter. 

Utpå formiddagen var jeg ute av stand til å gjøre noe særlig. Utpå 
ettermiddagen var smerten uutholdelig, og vanligvis drakk jeg en god del 
alkohol før jeg la meg.

12. Det eneste som gjorde tilværelsen utholdelig, var tanken på selvmord. 
13. Jeg prøvde å begå selvmord i Bergen Fengsel, fordi jeg ikke orket å 

forholde meg til voldtektsanklagen.
14. Hver eneste dag, frem til voldtektsiktelsen ble droppet sommeren 2007, 

var et helvete. 
15. Jeg ber ikke om noen sympati for de konsekvensene selve handlingen å 

ha sex med en 15-åring har gitt. Det var et valg jeg tok, som jeg står for. 
16. Jeg ber retten ta hensyn til de konsekvensene den uriktige 

voldtektsiktelsen har ført til. Som tidligere uskyldig dømt for voldtekt, er 
jeg ekstremt sårbar i forhold til en slik løgn.

17. I dag er det ingen ting igjen av det livet jeg levde i 2006, et liv som selv 
da, var sterkt preget av justismordet i 1994.

Jeg leser mer eller mindre ordrett fra manuskriptet. 

Aktors prosedyre
Tirsdag, 8. januar 2008 kl 11:13

Aktor innleder med et kompliment; at jeg «brøt bestemmelsene [om seksuell 
lavalder] med vitende og vilje!» Så legger han i vei om at Tommy var 15 år og tre 
måneder, mens jeg var 41, snart 42. 

– Vi har hatt en diskusjon om voldtekt, ikke voldtekt. [...]  Døren ble låst med 
en lås, en vrider, men en lås. [...] Det var diskusjon om et våpen i leiligheten. [...] 
Øksen så han da han kom inn på soverommet. [...] Han hadde ingen seksuell 
erfaring fra tidligere. [...] Hadde ingen erfaring med alkohol, bortsett fra en 
Baileys. [...] Det varte over tid. Det begynte en ettermiddag, var hyggelig en 
stund, men det pågikk over tid. Tommy er usikker på hva som har skjedd – det 
forsterker – overgrepet.

Han legger i vei om at konsekvensene er store for Tommy, og at det ikke er 
noen grunn til å betvile, at det er denne handlingen som har gitt problemene.

– Når den frie forklaringen [til Tommy] var over, bøyde han seg ned og la seg 
over bordet. 

Han gnåler i vei, uten å si noe originalt eller opplysende om saken, men med 
atskillige grimaser. CK betror meg siden at han hadde vanskelig for å ikke 
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begynne å le høyt av alle geberdene.
– Dette er kjernen i overgrepet – de er overhodet ikke jevnbyrdige. Den ene er 

et barn. Den andre en erfaren mann. (Han finner frem legerapporten og siterer:) 
Ikke ferdig utviklet pubertetsmessig. 

Jeg hadde ikke hjulpet politiet, og selv om jeg hadde tilbudt meg å hjelpe med 
dataetterforskning, «er dette noe vi ordner selv!»

– Tilståelsesrabbatt ved uforbeholden tilståelse. Det er ikke tilfellet her, siden 
Aase ikke godtar loven. (Ok, han har én original betraktning).

– På den annen side, har Tommy fått betydelige problemer på grunn av denne 
saken. 

Han nevner PTSD, og at siden det «seksuelle overgrepet» ikke nødvendigvis 
ville føre til en slik lidelse, så må «Tommy ha fryktet for sitt liv». (Ja, for 
diagnosen kan jo ikke være feil! Vi så jo alle sammen at dette var en usedvanlig 
stødig psykolog).

Han ber om 11 måneders fengsel. Et år ville vært naturlig, mener han, dersom 
jeg ikke hadde «tilstått i går». (jeg lurer på om mannen er sinnssyk). 
Gjengangerbestemmelsene kommer ikke til anvendelse, fordi det [dessverre] har 
gått så lang tid siden sist. 

– Skjønner ikke rekkevidden, konsekvensene for fornærmede [...] Så lenge det 
ikke er voldtekt, er det helt greit (han rister oppgitt på hodet). Det er det ikke i 
mine øyne.

Bistandsadvokaten
Torsdag, 8. januar 2008 kl 11:42

Hun oppfører seg patetisk. Gnåler i vei om overgrep og vil helst ha erstatning for 
voldtekt. Håret faller stadig ned i øynene hennes. Det eneste jeg noterer fra 
opptredenen hennes, er «De [bistandsadvokatene] er sleipe!».

Hun klarer ikke å gjøre seg ferdig til lunch, og fortsetter å gnåle om voldtekt, 
når retten blir «satt» igjen klokken 12:40. Med bakgrunn i konsekvensene, 
skadevirkningene, personlighetsforandringen, krever hun opp til 90 000 i 
erstatning. (Sure, bitch!)

Forsvarerens prosedyre
Tirsdag, 8. januar 2008 kl 12:50

Turid Mæland begynner med å imøtegå påstanden om at jeg ikke har hjulpet 
politiet. Jeg har, påpeker hun, tilbudt meg å hjelpe dem å hente ut filer fra den 
bærbare datamaskinen min, et tilbud de ikke benyttet seg av. Hun sier seg enig i 
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min oppfatning om at etterforskningen har vært veldig ensidig. Hun forteller om 
min anmeldelse av Tommy, og at jeg påkjærte henleggelsen av voldtektsiktelsen, 
og krevde den henlagt som intet straffbart forhold. Så forklarer hun noe 
interessant; saken var i realiteten henlagt som intet straffbart forhold. Det er bare 
det at anklager som blir opprettholdt, under en mindre alvorlig paragraf, som i 
dette tilfellet, hvor det ikke var snakk om noen voldtekt, men et frivillig forhold, 
blir  – formelt sett – henlagt «på bevisets stilling»80. Det er ingen tvil at om 
Tommy hadde vært noen måneder eldre, så ville saken blitt henlagt som intet 
straffbart forhold. Dette er helt nytt for meg. 

Så torpederer hun et av hovedfundamentene i anklagen mot meg: I papirene fra 
legevakten finnes det ikke noe funn av noe blåmerke på Tommy. Tommy var på 
legevakten kvelden før politiet fant disse merkene. Det mye omtalte blåmerket, er 
altså oppstått etter at han var på legevakten. Og dermed kan det ikke tilskrives 
meg. (Blåmerket var det eneste indisium som understøttet noen form for 
hardhendt behandling fra min side. Dette var en av hovedpilarene i aktors 
prosedyre. Interessant nok, sa Tommy aldri i politiavhørene at de stammet fra 
leiligheten min. Han brukte dette «vet ikke», som han repeterte på legevakten, og 
ellers i politiavhørene om alt som ikke skjedde). 

Så går hun løs på psykologirapporten, som hun innledningsvis taktfullt 
karakteriserer som «mangelfull». Psykologen har forvekslet datoer, og tror at 
Tommy er vesentlig yngre enn hva som er tilfellet når han er hos meg. Hun lurer 
på hva som skjedde hos den forrige psykologen. Hun forklarer at psykologen, 
som har vært sakkyndig i andre saker, ikke er sakkyndig i denne. Som sakkyndig, 
ville hun hatt tilgang til sakspapirene, og dermed visst hva saken dreide seg om, 
og ikke minst hva Tommy har fortalt til politiet. Tommy har silt opplysningene til 
psykologen. Tommy drev med kampsport, noe han ikke fortalte psykologen. 
Ovenfor henne lot han som han ikke taklet gymnastikk lenger. Hun går løs på det 
faktum at psykologen forutsetter at Tommy så øksen, og at han opplevde dette 
som en livstruende situasjon. Det var ikke jeg som hadde vist ham denne øksen. 
Det var noe han hadde sett selv. Jeg mente at døren til nattbordet sannsynligvis 
hadde vært lukket, men vedgikk jeg at jeg ikke var 100% sikker på dette: Men det 
er helt klart, både fra min og Tommys forklaring, at jeg aldri har vist ham denne 
øksen. Eller truet ham med den. Hun gjentar at Tommy har fortalt psykologen at 
han tok av seg buksen, og at jeg kan ha oppfattet det som en seksuell invitt. Dette 
var etter at jeg strøk ham på låret. Var ikke dette en underlig ting å gjøre når han 
var hos en homofil mann, som åpenbart likte ham?

Psykologen gjør et stort poeng av at Tommy var full. Det vet vi ingen ting om. 
Her er det en dissens i forklaringene våre. Tommy forteller at vi drakk mye, mens 

80 Enda en åndssvak «praksis» i «rettsapparatet», som ikke har noen annen hensikt, enn å 
trykke den anklagede ned i dritten, samt å ødelegge enhver mulighet for statistiske 
analyser.
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jeg hevder at vi drakk forholdsvis lite, og at ingen av oss var fulle. Tommy var, i 
følge min forklaring, ikke synlig beruset. Jeg visste ikke hvor mye vi hadde 
drukket, men her var det altså et tydelig sprik i forklaringene. 

Dommeren bryter inn og ber henne stoppe. Han blar litt i det «faktiske 
utdraget» til aktor, og finner et bilde av flaskene vi hadde hatt fremme den 
kvelden. Et bilde som har gått meg hus forbi. Han gransker flaskene nøye, og 
konkluderer med at det manglet ca. 2 dl. sprit fra flasken med Vikingfjord, og ca, 
2,5 dl fra flasken med Martini. (Jeg er imponert og takknemlig. Dommeren 
beviser at jeg snakker sant, også på dette punktet. Og at Tommy lyver. Han hadde 
ikke vært full. Ingen av oss hadde vært fulle. Samtidig er jeg forbanna på politiet,  
som hele tiden må ha visst dette, som sannsynligvis bevisst har utelatt  
opplysninger om det nøyaktige innholdet i flaskene i sakspapirene. Hadde vi  
drukket mye, er jeg overbevist om at svinene ville ha dokumentert det. Absolutt alt  
som taler til min fordel blir fortiet.)

Turid får ordet igjen, og påpeker at det var Tommy som tok initiativet til å 
komme hjem til meg og til å overnatte hos meg. Hun siterer CKs forklaring om at 
han hadde hatt lyst til å komme opp igjen i leiligheten. Hun angriper påstanden 
hans om at han hadde opplevd å være fanget hos meg; han hadde hatt 
mobiltelefon, og kunne når som helst ha ringt til hvem han ville. Det hadde han 
ikke gjort. Han kunne låst seg ut av leiligheten. Den var kun låst med vridere, 
ikke med nøkler. Det var ingen ting som hindret ham ifra å forlate leiligheten. 
Han satt alene i bilen mens jeg var på vaskeriet. Igjen kunne han ha gått sin vei 
om han ville. Hun kommer inn på dette som han hadde sagt «ja» til. Han hadde 
åpenbart ikke lyst til å tenke på at han hadde sagt ja. Men det er ikke vanskelig å 
tenke seg til hva han hadde sagt ja til. Jeg sa i min forklaring at Tommy ikke skal 
ha noen dårlig samvittighet for at vi hadde sex. Det skal han selvfølgelig ikke. 
Men han skal ha dårlig samvittighet for å ha løyet om voldtekt. – Det skal han ha 
meget dårlig samvittighet for. Hun tar en kunstpause. 

Hun påpeker at politiet ikke har snakket med kunden som var innom kontoret 
dagen etter, og hvilket inntrykk han fikk av Tommy, der gutten satt og spilte 
Playstation. Dette er enda et eksempel på hvor ensidig og elendig denne 
etterforskningen har vært. Hun antyder at hele anklagen er et komplott; – at det 
var planlagt fra Tommys side.  Hun ber retten se på bildene. Og spørre seg om 
dette er bilder av en gutt som har opplevd noe vondt? Denne smilende, lykkelige 
gutten med glimt i øynene? Se nøye på bildene gjentar hun. Hun legger til at det 
sier noe om min person, at jeg faktisk begynte å tvile på min egen hukommelse, 
og lurte på om anklagen kunne være sann, inntil jeg så bildene etter at jeg slapp ut 
fra varetekt, og konstaterte at de stemte overens med det jeg husket. 

Hun ber retten legge min forklaring til grunn: fordi det er den som støttes av 
samtlige dokumenter i saken. Det er ingen tvil om at jeg har forklart meg sant, i 
motsetning til Tommy. Hun påpeker at jeg er så ærlig at jeg også presenterer 
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bevis når de ikke er til min fordel, som bildet av meg mens jeg bryter loven og 
holder hånden i skrittet til Tommy. Hun kommenterer tørt at det jeg er tiltalt for, 
ikke ville vært traumatiserende i Sverige. Og heller ikke ulovlig. 

Hun avslutter med å be retten dømme meg på mildest mulig måte. Hun ber dem 
sette «erstatningen» til kroner 0.

Min sluttreplikk
Jeg angriper aktor for hans påstand om at «det er greit om det ikke er voldtekt». 
Det er det selvfølgelig ikke. Begge må ha lyst. Det må være ønsker fra begge 
parter – og det var det. 

Jeg avslutter med at jeg er veldig lei for de problemene Tommy har fått. 

Dommeren forklarer at dommen vil bli forkynt den 11 januar 2008, og at jeg har 
plikt til å møte opp. Han spør om jeg vil møte opp. Jeg svarer unnvikende. Han 
skjønner hintet og legger til at jeg ikke vil bli pågrepet om jeg ikke møter. (Det 
kunne ikke falle meg inn å kaste bort tiden min på noe sånt sludder.)

Dagene derpå
Tirsdag ettermiddag, 8. januar 2008

Jeg orker ingenting. Jeg sover eller hviler mesteparten av dagen. Spiser ingenting. 
Jeg vil bare dø.

Onsdag, 9. januar 2008

Bergens Tidende fortsetter å gulpe på de gamle løgnene. Bergensavisen derimot, 
dreper Tommy sosialt når de tørt kommenterer at vi drakk «en skvett alkohol» 
den kvelden. 
 
Jeg tar et tidlig tog til Oslo. I morgen skal «konkursboet» mitt liksom behandles i 
Tingretten. Jeg har absolutt ingen planer om å vise meg der. Dermed er det like 
greit å være utenfor rekkevidden til det korrupte bergenspolitiet. De har en viss 
peiling på hvor de kan være heldig å treffe meg i Bergen. Men de har ikke peiling 
på nettverket mitt andre steder. Jeg er jeg for sliten til å sove hos venner, så jeg 
bor på et hotell like ved Stortinget. Jeg rusler rundt på Karl Johan. Stikker innom 
alle de store bokhandlene, og ender til slutt opp på Egon. Jeg hygger meg med 
den syvende Harry Potter-boken. Den er veldig mye bedre enn de to – tre siste 
forgjengerne. Jeg er for redusert til å gå løs på noe virkelig litteratur. 
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Fredag, 11. januar 2008

Jeg reiser tilbake til Bergen. Sover på gjesterommet til CK. Det flyter av hans 
klær og ting. Jeg har mine ting i en stor ryggsekk. Jeg savner Dag noe helt 
forferdelig. Jeg verker etter å ringe ham. Eller sende CK eller Remi ut for å hente 
ham til meg. Jeg innser at det er nytteløst. Det vi har hatt, er over. Det kommer 
ikke tilbake. Og uansett hvor mye jeg elsker ham, så er han hetero, og det kan 
aldri bli noe seriøst mellom oss. Det eneste jeg kommer til å oppnå ved å snakke 
med ham nå, i denne tilstanden, er å ødelegge minnene. Jeg må bare vente til 
savnet går over. Jeg har lidd meg gjennom dette en gang før, med Martin. Det tar 
ikke mer enn en ti års tid...

Midten av januar, 2008

Jeg mottar dommen på epost. Jeg har allerede lest konklusjonen i «avisene». Så 
jeg er ikke særlig engasjert, mens jeg skummer gjennom den. Dommen 
inneholder alt det vanlige pisspreiket, der «retten» prøver å legitimere 
rettsovergrepet sitt ved å late som om sex er skadelig. De gir meg skylden for de 
psykiske skadene Tommy påførte seg selv ved å lyve om voldtekt. Og skadene 
han fikk ved å kvi seg til «rettsaken» i halvannet år. Noe annet hadde jeg ikke 
forventet. Svinene er på en måte nødt til å late som om det finnes en rasjonell 
begrunnelse for «dommene» de begår. Sånn holder også dommerne i Iran på, når 
de dømmer homofile til døden.

Men det er ett avsnitt som får det til å koke over for meg: 

Retten bemerker at det forhold at voldtektssiktelsen mot tiltalte er henlagt,  
og at tiltaltes anmeldelse av fornærmede for falsk anklage er henlagt, ikke 
finnes å ha noen vekt av betydning ved straffeutmålingen.

Resten av dommen leser jeg ikke. Ikke da, og ikke senere. Tommy har gått helt fri 
med voldtektsløgnen sin. Politiet henla den i all hemmelighet, uten å noensinne 
konfrontere Tommy med bevisene for at han løy. Å henlegge saken i 
hemmelighet, var en original vri, det må jeg innrømme. Men jeg lar meg ikke 
lenger provosere av det korrupte bergenspolitiet

At retten ikke tok hensyn til det marerittet jeg har gått gjennom, på grunn av 
den falske voldtektsanklagen, er for mye for meg. Det er dråpen som får begeret 
til å renne over. Jeg har bare én tanke i hodet: 

«Jeg dreper jævelen!»81

81 Urett virker sånn. Den skaper aggresjon. Urett har ingen preventiv virkning. Den har 
ingen korrigerende virkning. De eneste virkningene urett noensinne har hatt, er smerte 
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Fredag, 18. januar 2008

Jeg får et brev på mail om at Tingretten visstnok vil be politiet pågripe meg, sånn 
at jeg «kan få anledning til å forklare meg» i forbindelse med konkursen. 
Bobestyreren må være usedvanlig tungnem, dersom han tror at jeg vil bryte 
sammen ved synet av en purkefaen. Jeg kaster  mobiltelefonen min i 
Tveitevannet. Jeg har ikke bruk for den lenger.

* * *

Jeg er helt tappet for krefter. Dagene går uten at jeg oppfatter det. Jeg hviler 
mesteparten av tiden. Spiser nesten ingen ting. Jeg vil bare dø. Jeg klarer ikke å 
tenke. CK er bekymret for meg. Jeg har ikke engang krefter til å holde masken. 
Jeg vet ingen ting om fremtiden min. Men jeg sverger på å skrive denne boken før 
jeg dør. Ikke fordi noen vil bry seg. Bare fordi jeg vil. Jeg vil dokumentere 
hvordan en falsk voldtektsanklage virker. Ikke bare på den anklagede, men også 
på anklageren. At politiet gjør en amatørmessig jobb, er dokumentert så mange 
ganger tidligere. At pressen er dypt uhederlige, likeså. Det viktige for meg, er å 
beskrive det helvete en slik falsk anklage skaper. Jeg reiser meg. Pakker tingene 
mine ned i ryggsekken. Så tar jeg bussen til sentrum. Drøyt tre uker senere har jeg 
besøkt Oslo, København, Berlin, Brussel, Paris og Madrid, før jeg til slutt ender 
opp på den spanske solkysten, i Malaga. Der fullfører jeg det første grove utkastet 
til denne boken.
 

* * *

I 2008 besøkte jeg totalt 14 europeiske land. Jeg levde på hoteller og hostel. I 
Malaga bodde jeg i to måneder i et slags muslimsk kollektiv, sammen med fire 
menn, to kvinner og en 15 år gammel jente, alle immigranter fra Nordafrika. I 
stedet for å tilbringe våren og sommeren i Bergen Fengsel (slik det norske 
terrorregimet krevde), leide jeg en koselig villa i en liten landsby i Østeuropa. Da 
jeg utpå sensommeren reiste tilbake til Bergen en tur, ble jeg som planlagt plukket 
opp av politiet og sendt til Bergen Fengsel. Der «sonet» jeg i tre måneder, uten å 
bøye meg for en eneste regel eller rutine i fengselet, og uten å ha en eneste 
samtale med hverken innsatte eller ansatte i anstalten. Jeg fant meg ganske enkelt 
ikke i dette sludderet.

og vold. Dette har «rettsapparatet» aldri forstått. Dommere har begått systematisk urett 
i tusenvis av år, uten å noensinne fatte hvilken frukt de dyrker.
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Bilder
Her er bilder fra bevismaterialet. Illustrasjon 1 – 3 er foto fra laptopen min, som 
politiet hadde tilgang til allerede tidlig i «etterforskningen», men som de valgte å 
se helt bort fra. Bildet av flaskene, er det politiet selv som har tatt.

Dette er mobiltelefonen Tommy fingret med 
hjemme hos meg. Den ligner mistenkelig på min. 
Men jeg husker ikke hva slags mobiltelefon han 
hadde, så den kan også være hans.

Her skimtes noe som ligner påfallende 
på en mobiltelefon i lommen hans.

Enda et bilde av noe som ligner på en 
mobiltelefon i lommen hans.
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Illustrasjon 1: Mobiltelefonen

Illustrasjon 2: Noe som ligner på en mobil i  
lommen hans.

Illustrasjon 3: Noe som ligner på en mobil i  
lommen hans.



Denne profilen harmonerer svært dårlig med det bilde Tommy prøvde å gi 
politiet, og senere retten, av seg selv etter «overgrepet». Dette er en profil han 
brukte i ukene etter at jeg slapp ut fra varetekt – altså en periode da han i følge 
seg selv og familien, var helt knust etter «voldtekten», og livredd for at jeg skulle 
«gjøre ham noe». Jeg så denne profilen kun fordi han ikke hadde slettet og 
blokkert meg fra MSN.
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Illustrasjon 4: MSNprofilen hans, som vakte betydelig oppsikt i retten
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Illustrasjon 5: Fra legeundersøkelsen



Legg merke til følgende fra dette skjemaet:
1. Han sier at vi traff hverandre for første gang da han kom hjem til meg.
2. Han sier at jeg viste ham våpen (i tillegg til øksen). Det er løgn.
3. Han svarer «ja» til alt vi gjorde, og «vet ikke» til alt vi ikke gjorde. 
4. Han sier ingenting om at jeg skal ha brukt noen form for vold. Saken er at  

blåmerkene han senere viste til politiet enda ikke har materialisert seg.
5. Han sier han ble «påtvunget» alkohol. Allerede nå later han som om han 

ble skjenket full. I virkeligheten var det han selv som bad meg kjøpe med 
alkohol fra flyplassen.
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Legg merke til punkt 2: «Ingen synlige skader». Denne vesle setningen gikk 
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Illustrasjon 6: Fra legeundersøkelsen



«politietterforskerne» hus forbi. De observerte noen blåmerker da de «avhørte» 
Tommy, og brukte disse for alt de var verdt, for å fremstille meg som voldelig. 
Men blåmerkene må ha oppstått etter at Tommy var til legeundersøkelse, og 
dermed minst to døgn etter at han overnattet hos meg. 

Dette er sånn sett, et glimrende eksempel på profesjonaliteten hos 
bergenspolitiet. Først bestemmer de seg for hva som har skjedd. Deretter klamrer 
de seg til alle halmstrå som kan støtte den historien, og ignorerer absolutt alt som 
går imot den. Jeg kaller dette etterforskning på barnehagenivå. Sånn 
«etterforskning» er ikke bare uprofesjonell og infantil, den er direkte lovstridig. 
Politiet plikter å etterforske både for og imot tiltalte. Jeg har sett lignende kritikk 
mot politiet i utallige rettsreferater. Personlig tror jeg ikke at at dette vil endre seg, 
med mindre man innfører en form for kvalitetssikring i politiet. F.eks. ved at et 
(kompetent) uavhengig organ tar stikkprøver i pågående saker. Når 
etterforskningen ikke holder mål, må det få konsekvenser for etterforskerne.
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Her er et bilde av flaskene politiet fant i leiligheten. Jeg har bare en dårlig utskrift 
av dette bildet, så kvaliteten er elendig (jeg har markert toppen av innholdet med 
rødt). Men den skulle være god nok til å slå beina bort under Tommys gjentatte 
sutring om at jeg skjenket ham full. Vi drakk svært lite. Tommy likte ikke 
Martini, så det som mangler i martini-flasken har enten jeg drukket, eller så er det 
helt ut i vasken. Dette med alkohol er kanskje det viktigste fundamentet i 
Tommys «overgreps»-historie. Politiet beslagla disse flaskene, men angir ingen 
steder i sakspapirene hvor mye av innholdet som er borte. Det burde være en 
selvfølge i en etterforskning, at dette er angitt i centiliter. Særlig når 
alkoholinntaket blir gjort til et vesentlig poeng i saken, og dessuten er en del av 
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Illustrasjon 7: Flaskene



tiltalebeslutningen (skjenking av en mindreåring!). Turid Mæland må også tåle 
kritikk her. Jeg bad henne ganske tidlig i saken om å undersøke hvor mye av 
drikken som manglet i flaskene, siden jeg absolutt ikke fikk Tommys 
beskyldninger til å stemme med min erindring.
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Etterord
Etter å ha lest Gerd Liv Vallas bok «Prosessen», satt jeg igjen med en ekkel 
følelse av å ha sett noe som forfatteren ufrivillig røpet om seg selv – nemlig at 
damen er totalt blottet for selvkritikk. Jeg tror henne når hun kritiserer dem som 
angrep henne. Jeg tror henne når hun forteller hvordan prosessen forpestet livet 
hennes. Men jeg tror henne ikke, når hun mellom linjene, beskriver seg selv som 
ufeilbarlig.

Jeg er fullstendig klar over at jeg er alt annet enn perfekt, og at ingen ting av 
det som er beskrevet om Tommy og meg, i denne vesle boken, ville hendt dersom 
jeg hadde sagt nei til Tommy da han ringte meg i København og ville overnatte. 
Jeg tok en kalkulert risiko ved å ha han hos meg den natten, og enda en kalkulert 
risiko ved å ha sex med gutten. Kalkylen var ganske enkel – i verste fall anmelder 
han meg, og da havner jeg i fengsel i et par måneder. No big deal. Er han så dum 
at han anmelder det, vil han måtte gå gjennom en ganske ydmykende øvelse med 
politiavhør og forklaring i retten. Det vil være ufattelig flaut for ham, men han vil 
komme over det. Frivillig sex er, uansett hva de radikale feministene ønsker å 
fortelle, ikke skadelig – i alle fall ikke så lenge man unngår å smitte hverandre 
med noe ekkelt noe. I noen få tilfeller kan en fin opplevelse gi en besk ettersmak, 
og noen dager eller uker med anger. Men man kommer over det. Jeg utsatte med 
andre ord, ingen av oss for noen stor risiko.

En voldtektsløgn var ikke en faktor i kalkylen. 

I 2006 kokte Bergens Tidende gift på antagelsen om at Tommy snakket sant, og at 
jeg dermed, helt urettmessig, «hang ham ut som løgner» på hjemmesiden min. 
Avisen argumenterte for at det ville vært forferdelig om ofre for forbrytelser, i 
fremtiden lot seg skremme fra å anmelde ting, av frykt for å bli hengt ut på 
internett. Det er jeg helt enig i. Men det var aldri en problemstilling i denne saken. 
Tommy løy. Jeg snakket sant. Han var – og er – en forbannet løgner. Dersom 
denne boken kan skremme folk som Tommy, fra å levere falske anmeldelser – så 
ser jeg – helt oppriktig – ikke noe negativt i det. Tvert imot. Når hverken politiet 
eller pressen anstrenger seg det aller minste for å komme til bunns i hva som er 
sant, og hva som er løgn, så er det opp til offeret for forbrytelsen – offeret for den 
falske anklagen – å ta til motmæle.

Jeg mener oppriktig at det som skjer mellom to samtykkende personer på et 
soverom, om natten, tilhører privatlivets fred. Det er ikke noe som angår noen 
andre. Tommy var av en annen oppfatning. Han tok det som skjedde mellom oss, 
ut av det private og inn i det offentlige rom. Ikke nok med det – han forvrengte 
det som hadde vært et fint, ømt forhold, til å bli et motbydelig overgrep – en 
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voldtekt. Med velvillig støtte fra bistandsadvokat og politi, ble jeg uthengt i 
oppslag etter oppslag i avisene i Bergen. Jeg ble forhåndsdømt. Og voldtekts-
stempelet knuste tilværelsen min fullstendig. Jeg lar ikke et sånt angrep stå 
uimotsagt. Jeg har derfor valgt å fortelle hva som faktisk skjedde denne natten. 
Jeg kjenner ikke til at en norsk forfatter tidligere har beskrevet et autentisk 
seksuelt forhold mellom en mindreårig og en voksen. Jeg har gjort det, fordi 
mediene konsekvent later som om slike forhold automatisk er forferdelige 
overgrep, der den voksne tar seg til rette, og overkjører «barnet». Den eneste 
måten å angripe denne løgnpropagandaen på, er å fortelle hva som skjer i 
virkeligheten. Tommy valgte selv å flytte forholdet vårt fra soverommet til 
offentligheten. Hadde han nøyd seg med dét, og fortalt hva som faktisk skjedde, 
ville jeg godtatt det, uten å skrive denne boken. Tommy visste at jeg var dømt for 
voldtekt tidligere. Han visste at jeg hevdet at det var et justismord. Han visste at 
jeg hadde skrevet en bok om det som skjedde den gangen. Han valgte, på tross av 
denne kunnskapen, å levere en ny, falsk voldtektsanmeldelse. Jeg aner ikke 
hvorfor. Det kan ha vært planlagt. Det kan ha vært en idé «Blondie» fikk, da hun 
forstod at han hadde hatt sex med meg. Det kan ha vært noe han sa, etter å ha 
plumpet ut med at vi hadde sex, for å tone ned sin egen deltakelse. Hvorfor er 
ikke relevant. Det som er relevant, er at han løy. 

Jeg beskriver det seksuelle som skjedde mellom oss, for å vise at det ikke var 
noe overgrep. Nå vet jeg at mange vil hevde at sex mellom en mann og en 15-
åring alltid vil være et overgrep. Jeg gidder ikke å gå inn i noen diskusjon på de 
premissene. 

Politiet har et hovedansvar for at dette i det hele tatt ble en sak. Tommy leverte en 
lite troverdig anmeldelse. Han sa at han var blitt voldtatt, og ikke turde gjøre noe 
annet enn det jeg forlangte. Og det eneste jeg forlangte var å tilfredsstille ham? 
Hvor mange virkelige voldtektsmenn er kun ute etter å tilfredsstille offeret? 
Allerede her burde det ringe en bjelle. Politiet visste at han hadde en mobiltelefon. 
De tok ut utskrifter av samtalene mellom mobilene våre. Men de spurte ham ikke 
en eneste gang om hvorfor han ikke ringte etter hjelp den natten, eller neste dag. 
Politiet beslagla de to flaskene med drikkevarer som vi hadde hatt. De kunne måle 
nøyaktig hvor mye vi maksimalt kunne hadde drukket. Dommeren konkluderte 
med ca. to desiliter sprit. Politiet godtok uten videre Tommys påstand, om at vi 
hadde drukket store mengder alkohol. Politiet beslagla laptopen min. Den 
inneholdt alt bevismaterialet jeg senere sendte som vedlegg til min 
motanmeldelse. De hadde passordet for å komme forbi sikkerhetssperrene på 
maskinen. Likevel fantes ikke et eneste ett av bildene, eller MSN loggen, i 
saksdokumentene, før de mottok min anmeldelse. Jeg tilbød meg å hjelpe politiet 
å sikre bevis fra denne maskinen. Politiet har antakelig forstått at disse bevisene 
ville svekke anmeldelsen, og dermed mistet de interessen for laptopen. Blåmerket 
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som politiet gjorde et stort nummer av, har oppstått etter at Tommy var hos meg. 
Det kunne politiet ha fastslått, dersom de hadde lest rapporten fra legevakten. Når 
det gjelder låsene på døren, var politiet både i leiligheten og på kontoret. De visste 
godt at låsene hadde vridere på innsiden, og at han dermed ikke kunne vært 
innelåst.

Det eneste politiet har klart å dokumentere, et at Tommy har fått store psykiske 
problemer. Selvfølgelig har han det. Hvem ville ikke fått psykiske problemer etter 
å ha levert en falsk voldtektsanmeldelse? Tommy kvidde seg som en hund til 
rettsaken. Han har kvidd seg som en hund til denne boken. Han visste at pressen 
ville skrive om rettsaken, og at den historien de kom til å referere, ikke var den 
historien han hadde fortalt til vennene sine og til familien sin. Han kom til å 
fremstå som en ganske usedvanlig motbydelig løgner. Når boken kom, ville 
venner og familie få vite enda flere detaljer. At han har flørtet. At han er bifil. At 
han liker å gå i kvinneklær. At han hadde en usedvanlig liten pikk. Ting som ikke 
er kult for en 15-åring.

Hadde politiet vært profesjonelle, ville de oppfattet at voldtektsanmeldelsen var 
falsk, og konfrontert Tommy med dette allerede da han forklarte seg for første 
gang. Før han signerte på forklaringen sin. Da ville Tommy sluppet dette helvetet. 
Han hadde ikke gått i halvannet år og vært voldtektsløgner. Og han hadde sluppet 
å forholde seg til denne boken. Han kunne anmeldt meg for det som faktisk 
skjedde, eller han kunne droppet hele saken. Han ville ikke hatt symptomer på 
posttraumatisk stress, slik han hevder at han har idag. Tommys psykiske 
problemer er først og fremst bergenspolitiets ansvar. Det vi gjorde sammen, 
kunne i verste fall gitt ham en dårlig følelse i etterkant. Men den ville gått over av 
seg selv, ganske raskt. Jeg var 100% ærlig med ham. Før voldtektsanklagen, var 
jeg aldri noe annet enn vennlig med Tommy. 

Psykologen til Tommy, Eli Mæle, må også bære et tungt ansvar for den mentale 
helsetilstanden hans. Hun viste med all mulig tydelighet, at hun er fullstendig 
inkompetent. Nå er ikke inkompetente psykologer, eller andre «sakkyndige», noe 
nytt i rettssalene, hverken i Norge eller i andre land. «Av 86 dokumenterte 
justismord, var to tredjedeler av dommene avsagt på grunnlag av uttalelser fra 
sakkyndige som var forutinntatt, som gjettet eller som ikke var faglig skolert»82 
Hun var ikke sakkyndig i rettsaken mot meg, men dommeren kjente henne som 
sakkyndig i andre saker. Dermed var – og er – hun, et formidabelt 
rettsikkerhetsproblem.

Når det gjelder min egen voldsomme reaksjon på voldtektsanklagen, så er jeg 

82 «Domstolenes bevisvurdering – en fare for rettsikkerheten». Intervju med professor 
Ståle Eskeland i Jurist kontakt nr. 1 2007.
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selvfølgelig klar over at den, ene og alene, var et produkt av min egen 
tankevirksomhet. Smerten fantes bare i min bevissthet. Hverken Tommy eller 
politiet hadde injeksert noen gift i meg. Og når jeg i dag lever under ekstremt 
vanskelig kår, så er det også et produkt av den samme tankevirksomheten. Hadde 
jeg betalt de 50.000 kronene i «erstatning» for det som ikke skjedde i 1992, kunne 
jeg ha beholdt hjemmet mitt og eiendelene mine fra den gangen. Hadde jeg lagt 
saken bak meg da jeg slapp ut fra fengselet i 1995, og begynt å jobbe igjen, ville 
jeg hatt millionlønn i alle disse årene etterpå. Det hadde ikke eksistert noen 
oppdiktet skattegjeld å ta hensyn til. Det ville aldri blitt noen konkurssak. Og da 
voldtektssiktelsen ble droppet i 2007, kunne jeg pustet ut og eventuelt flyttet til 
Oslo, eller til utlandet. Det ville ikke hatt noen andre konsekvenser, enn enda mer 
spennende arbeidsoppgaver og høyere lønn. 

Hvorfor dette har vært umulig for meg, koker ned til én eneste, ganske banal, 
grunnholdning: Jeg godtar ikke urett. Uansett  konsekvenser. Derfor gjør falske 
anklager så forbannet vondt. Derfor går jeg konkurs, heller enn å betale én eneste 
månedslønn til urettmessige krav fra myndighetene. Derfor skriver jeg denne 
boken. 

Det er ett spørsmål jeg nå sitter gjen med, som jeg ikke klarer å finne noe 
rasjonelt svar på. Hva tror egentlig disse menneskene i politikken, politiet, 
tingretten og fengselsvesenet at de har oppnådd i denne saken? 
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Bergensk  Norsk Ordbok
Labber - Sokker
Rævadilter - Liten gutt som masjerer etter et buekorps, mens han leker at han er 
en del av buekorpset. 
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