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1.

FORMALIA

1 .1

MANDAT

Gen erell
1. De sakkyndige anmodes om a utrede de punkter som angis nedenfor som
ledd i en retlspsykiatrisk undersl1!kelse. De sakkyndige kan samarbeide ved
utarbeide lsen av den skriftlige erklaeringen, men det forutsettes at de foretar
uavhengige vurderinger. Del rna klart beskrives hvordan de sakkyndige har
arbeidet og pa hvilke omrader de evenluell har avvikende vurderinger.
Det skal gis kildehenvisning for all informasjon som tas inn i erklaeringen (for
eksempel opplysninger fra saksdokumenler, helsejourna ler og komparenler).
Aile konklusjoner skal begrunnes. Usikkerhet i vurderingene skal presiseres.
Dersom de sakkyndige rna bygge sin vurdering pa en oppfatning av sakens
fakta som ikke fremkommer klart av sakens dokumenler eller som kan vaere
usikker eller omtvistet , skal dette utlrykkelig angis. Da b0r det ogsa
fremkomme om de sakkyndiges vurdering hadde blitt annerledes dersom et
annet faktum hadde blilt lagt til grunn.
Er del behov for ytterligere etterforsking for a kartlegge premisser for den
rettspsykialriske vurdering, kan de sakkyndige kontakle poliliadvokal Kraby
ved Oslo polilidislrikl.
2. De sakkyndige skal klinisk ulrede observandens Iivsl0P f0r, under og eller de
paklagete handlinger med spesiell vekt pa alferd, herunder psykisk og sosial
funksjonsevne og eventueU sykdomsutvikling og gjennomgatl behandling.
Relevanl informasjon skal innhentes.
Sisle versjon av del inlernasjonale diagnosesystem (fortiden ICD-1O) skal
benyttes ved diagnoslikk og differensialdiagnoslikk relevant for den
rettspsykialriske vurdering . .
Inneholder mandatet sp0rsmal om prognose, rna de sakkyndige spesielt
redegjl1!re for den metode de benytter i ul redningen og hvilke feilkilder sam
foreligger.
Er det n0dvendig med videre ulredning eller testing for a besvare mandatet,
bes de sakkyndige gjennomf0re delle . Mener de sakkyndige al en annen
fagperson bl1!r utfl1!re en slik delutredning, rna oppdragsgiveren kontaktes for
godkjenning.

Vurdering av tilregnelighet og mulige grunnlag for straffnedsettelse
3.

De sakkyndige bes vurdere om observanden var psykatisk, bevisstl0s eUer
psykisk ulviklingshemmel i h0Y grad pa liden for de paklagete hand linger
(straffeloven § 44).
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4.

Dersom de sakkyndige kommer til at observanden ikke var i en tilstand som
nevnt i punkt 3, bes de vurdere om observanden pa handlingstiden:
hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne Iii
realistisk vurdering av sill forhold til omverdenen , men ikke var
psykolisk, eller
•

var lellere psykisk utviklingshemmel , eller
handlet under en sterk bevissthelsforslyrrelse i (straffeloven § 56
bokslav c) .

5.

Dersom de sakkyndige mener at observanden pa handlingstiden hadde en
bevissthelsforslyrrelse som kommer inn under straffeloven §§ 44 eller 56
bokslav c, ma arsa ken(e) Iii denne utredes. De sakkyndige skal ikke ta stilling
til hvorvidl bevissthetsforstyrrelsen var selvforskyldl.

6.

De sakkyndige bes vurdere om observanden var psykOlisk pa tiden for
unders0kelsen.

Tillegg dersom sa!rreaksjo n fo r utflregnelige er aktuelt
7.
Dersom de sakkyndige mener at observanden var i en lilstand som beskrevel i
straffeloven § 44, eller er de i tvil om delle, bes prognosen for
sykdommenltilslanden utredet. De sakkyndige bes utrede hvilken be handling
og hvilke andre tiltak som ma til for a fa en oplimal prognose , hvilken bedring
man da kan oppna, og lidsperspektivel for delle . Del skal s::erlig utredes
hvilken opphlilging observanden fa r fra helsevesenet ved unders0kelsen .
De sakkyndige bes ogsa utrede prognosen, herunder risiko for fremlidige
voldsh andlinger, dersom observanden ikke tar slik behandling/oppf01ging .

8.

Forvarfng
Prognosen for siktedes adferd og personlige funksjonsevne • herunder risiko
for voldsatferd • bes vurdert , og de sakkyndige bes redegj0re for hvilke
forulse tninger som ma oppfylles for en optimal prognose og hvil ke fa ktorer
som vii lilsi en diHlig prognose. Det ma redegjl1!res for i hvilken grad eventuelle
diagnoser kan endres ved behandling .

1.2

SIKTELSE

Politimesteren i Oslo ved poliliadvokat Melle Haldorsen har 22 .07.11 tat! ut siktelse
for overtredelse

I

av :

Straffeloven § 147a ferste ledd bokstav a
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for ved en slraffbar handling som nevnl i §§ 148 og 233 annel ledd jf.§ 232 og
handlingen var begati med del forsett a forslyrre alvorlig en funksjon av
grunnleggende betydning i samfunnet, som den ut,wende myndighel

Grunnlag er f01g ende fo rhold eller medvirkning til dette :
Fredag 22. juli 2011 kl. 15.26 i Akersgala 42 i Oslo, voldle han sprengning og
ildebrann som nevnl i slri. § 148 slik al tap av menneskeliv og alvorlige skader
pa mennesker, saml utstrakl I2Idelegge!se av fremmed eiendom ble forarsaket,
for

a forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning , den ull2lvende

myndighet.

II

Straffeloven § 147a f0rste ledd bokstav b
for ved en straffbar handling som nevnl i §§ 148 og 233 anne! ledd jf. § 232 og
handlingen va r begall med del forsett a skape alvorlig frykt i en befolkning

Grunnlag:
Fredag 22. juli 2011 om ellermiddagen ved Ull2lya, skapte han alvorlig frykl i
befolkningen idet han ved a skyte rundt seg pa AUFs sommerleir, og derved
dreple og skadet han el stort antall personer.

1.3

OMSTENOIGHETENE RUNOT OBSERVASJONEN

De sakkyndige har hatl samtaler med observanden i lIa fengsel og forvaringsanstalt.
De sakkyndige har veerl gjennom lange forhandlinger og lilrellelegging med lIa forul
for de fl2lrsle samtalene da sikkerhetsopplegget har veert pa hl2lyeste , nasjonale niva .
Samtalene var fra lias side tenkl fl2lrt gjennom glassvegg med mikrofon, men dette
kunne de sakkyndige ikke godla som belingelse for en fullg od underSl2lkelse .

De sakkyndige fikk da sille med to fengselsbetjenler og med observanden med
fotlenke og venslre arm lenket Iii magebelte , men med kontakt ansikt til ansikt med
Ire bard mellom og observanden fullslendig inneslengl i el hj0rne i rommet. Den
lolvte og trettende samtalen foregikk

pa beSl2lksrommel pa
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aVd. G, med observanden

sittende i et avlast avlukke med glassvegg, og med de sakkyndige alene pa
bes0ksrommet og betjenter pa utsiden.

Innledningsvis ble observanden informert om at de sakkyndiges rolle og funksjon er
knyltet til hans straffesak . Han ble forklart at de sakkyndige ikke utreder faktum i
saken, men kun informasjon av betydning for vurdering av hans psykiske tilstand
forut for og under de paklagede handlingene, samt under samtalene med de
sa kkyndige .

Han ble ogsa forklart at de sakkyndige ikke har laushelsplikt men

opplysningsplikl overfor oppdragsgiver.
gav uttrykk for a forsla og godta delle.

Observanden tok i mot informasjonen , og
Han var im0tekommende, og emsket a

samarbeide .

De sakkyndige er begge uforbundet og ubesleklet med observanden , og anser seg
f01gelig habile. De har begge tidligere gjort lignende arbeid for retten .

I del f01gende vii direkte sitater, bade fra samtale og dokumentutdrag, vcere angill i
kursiv. Dersom del er utelatt tekst i 10pende sitater, vii delle merkes (. . .).
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2.

BAKGRUNNSDOKUMENTASJON

2 .1

VURDERING

AV

POLITIDOKU MENTER

UTDRAG

TIL

DEN

RETTSPSYKIATRISKE ERKLJERINGEN

Del foreligger i saken slore mengder polilidokumenler $Om de sakkyndige har mattel
la stilling Iii for a fa kjennskap Iii hva $Om kunne kasle Iys over de sakkyndiges
mandai, og (0lgelig matte refe reres I

erkleeringen . De sakkyndige har selv

gjennomf0rt 13 samla ler med observanden

av

Iii sammen 36 limers varighel. De

sakkyndige har f0lgelig , med sin vinkling, kunnel innhenle omfattende og vesenllig
dokumenlasjon i saken .

Observanden har samarbeidel ulmerkel, og de sakkyndige har fatt fl1!rslehimds
informasjon, noe $Om har gjort referaler fra polilidokumenlene mindre n0dvendig . I
lillegg har de sakkyndige seWhl1!rt gjennom samllige avh0r

av

observanden, og har

sett video av rekonslruksjon av hendelsene pa Ul0ya . Polilidokumenlene refereres
derfor

ba re i den grad de gi r informasjon ul over de sakkyndiges egne

unders0kelser, og derfor vurderes a veere

av

belydning for besvarelse

av

de

sakkyndiges mandaI.

De sakkyndige ha r derfo r gjort felgend e vurdering er vedmrende utdrag av
politiets dokumenta sjon :

•

Observandens politiforklaringer:
Observandens poliliforklaringer er i ulskrift flere hundre sider. De sakkyndige ble i
lillegg bedl om a gjennomga DVD - opplak

av

de samme avhl1!rene, noe de

sakkyndige har ansett hensiklsmessig som en n0ytral observasjonskilde. De
sakkyndiges gjennomgang av avh0r i DVD-opplak gjengis i el kort resyme . Den
eneste

av observandens forklaringer som

gjengis spesielt er den som er latt opp

pa Ut0ya rett etler de paklagede handlinger.

De sakkyndige ble

av

politiet forespurt om de ansa del hensiktsmessig med

tilstedeveerelse ved avh0 r av observanden. Dette fanl de sakkyndige ikke verken
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riktig eller hensiktsmessig i henhold til bruk av sakkyndige i norsk tradisjon, og slik
tilstedevcerelse har derfor ikke fun net sted .

•

Rekonstruksjo n Ut"ya: De sakkyndige har gjennomgatt DVD - opptak av
rekonstruksjonen , og vii kort referere inntrykk fra denne.

•

Avhor av forncermede: De sakkyndige har konslalert at del ikke har vcert noen
relasjon eller personlig, verbal konlakt mellom noen av de forncermede og
observanden. De sakkyndige har derfor, ogsa av kapasitelshensyn, valgl a ikke
ga inn pa de enkelte avhl1!r av forncermede knyttel til de paklagede handlinger i
regjeringskvartalet.

Hva

gjelder de

forncermede

knytlet til

de

paklagede

handlinger pa Ull1!ya, har vi i samarbeid med ellerforskere og Kripos plukket ut de
avh l1!r $Om beskriver konlakl med observanden og kommenlerer I refererer et av
disse,

•

Vitneavhsr: De sakkyndige har gjennomgat! aile de 402 foreliggende vilneavhl1!r
$Om omhandler de paklagede handlinger i Regjeringskvartalet. Hva gjelder de
paklagede handlinger pa Ull1!ya har de sakkyndige med poliiiets bisland plukkel ul
de vilneavhl1!r hvor det beskrives relevanl kontakt med observanden.

De sakkyndige konstalerer at verken vilneavhl1!r knytlel til de paklagede
handlinger i Regjeringskvartalet elier pa Ull1!ya innholder saarskille opplysninger
om observanden ul over del $Om vii bli referert summa risk.

Vitneutsagn av observandens venne r og kjente fra oppveksl og voksenliv refereres
spesielt . De sakkyndige gjengir utdrag av avhl1!r av observandens fastlege og har
innhentet observandens fastlegejournal.

De sakkyndige har hat! en samtale med observandens mor.

Denne

gjengis. De

sakkyndige har i liliegg gat! gjennom samilige avhl1!r av henne , delvis ogsa pa DVD,
men gjengir av deUe kun detaljer som gar ut over det $Om fremkom gjennom de
sakkyndiges samtale , og har relevans fo r besvarelse av mandate!.
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•

Helseopplysninger, bilde yedla9te 09 jnnhentede : De sakkyndige vi! korl
referere fra observandens helseopplysninger.

•

Observandens kompendium. og sa kalt Manifest 2083
De sakkyndige har i del fJ21lgende benyllel belegnelsen kompendium om delle
malerialel , fordi observanden selv konsekvenl bruker denne belegnelsen i de
sakkyndiges samlaler med ham, De sakkyndige har merkel seg al malerialel har
vaart gjenstand for stor interesse i ulike medier.

De sakkyndige har skaffel seg en oversikl over kompendiel, og har gjennom
samlaler regislrerer al observanden

ofte refererer Iii del selv.

Der hvor

observanden i samlale r har refe rert Iii sill kompendium har de sakkyndige bedl
ham om a uldype del akluelle lemael og har opplevd delle sam en vellykkel
stralegi for a fa el primaarinnblikk i hans lankegang . De sakkyndige ser del
imidlertid ikke som hensiktsmessig

a referere slJ21rre deler av kompendiel , men vii

kommenlere del i Iys av yare egne observasjoner.

2.2

PREJUDISIELL OBSERVASJON

Del er ikke ulf0rt prejudisiell observasjon av observanden. Bade observandens
umiddelbare freml oning og del ekslreme alvor rundl de paklagede handlinger bidro Iii
al beslutning om retlspsykiatrisk observasjon ble tall uten forutgaende, prejudisiell
observasjon.

Pi! bakgrunn av denne beslutningen har de sakkyndige ikke lilgang pi! noen
kvalifisert vurdering av observanden gjort i naar, tidsmessig l ilknytning til de
paklagede ha ndlinger.

2 .3

DE FORNJERMEOES FORKLARINGER, OOK. 05

De paklagede handlinger er etterforskel ved 10 inslanser.

Oslo Polilikammer har

avh0rt fornaarmede i Regjeringskvartalel. Kripos har hall ansvar for etterforskning og

avh0r knyttel til de paklagede handlinger pa Ut J21ya . De sakkyndige vii kommentere
disse gruppene av fornaarmede hver for seg.
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2.3.1 Fornamnede knyttel Iii de paklagede handlinger i Regjeringskvartalel
De sakkyndige ble i f"rsle omgang li lsendl 340 avh"r fra Regjeringskvartalet. Del
beskrives i avh"rene ingen relasjon eller konlakl mellom noen av de fornCErmede og
observanden. Avh0 rene inneholder ikke opplysninger scm kan kaste Iys over de
sakkyndiges mandaI og den retlspsykiatriske vurderingen, og de hilseltes derfor ikke.

2.3.2 Forna!rmede knyttel Iii de paklagede handlinger pa utaya
Dokumentene som omhandlende de pakragede forhord pa Ulelya bre senere
oversendl de sakkyndige i PDF·formal.

De sakkyndige har sett DVD fra poliliels rekonstruksjon av hendelsene pa Ull2lya.
Gjennom

samlaler

fremkommer

at

observanden

ikke

har halt

kvalilalivl

belydningsfull. perscnlig konlakl med noen pa UI0ya som senere er avhl2lrt. Han
hadde en samlale med de som 10k i mol ham pa l2lya. men scm han umiddelbart
dreple ret! etter ankomsl pa l2lya. Den verbale konlaklen observanden har halt med
noen for"vrig. er muligens med personer som senere ble drepl og som han lokkel
frem (Dok. 08.10.01 side 8) .

De sakkyndige har i samarbeid med poliliels etterforskere I Kripos funnel frem til de
av avh"rene som beskriver direkle konlakt med observanden og scm derfor kunne
bidra Iii a kasle Iys over den sakkyndiges mandai.

Del hilsetles avh"r av en

fornaarmel som har halt konlakl med observanden Ire ganger mens del pagikk
skyting pa l2lya .

00.05 ,02,04

2.3.2 .1

Forklaringen inneholder beskrivelser av observandens vaaremale, og hilseites derfor
i resyme. Den fornaermede hadde tre konlakler med observanden pa l2lya og ble Iii
slut! selv skutt i skulderen . FornCErmede forteller al han 09 Here andre Il2lp rundl 09
fors"kt it gjemme seg. F"r det!e hadde de setl observanden , kald og rolig, skyte Here
personer.

Mens de Il2lp, ble f1ere truffel 09 fornaermede hl2lrte kulene suse rundl seg.
Fornaarmede fors"kle

a legge

pi! sv"m, men klarte ikke del, og 10k seg inn land
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IgJen. Da sto plutselig observanden pa land og skj0t mot de som SV0mte samtidig
$Om han rople: Jeg ska/ drepe dere aile, dere ska/ d0. Den fornmrmede opplevde
deretter a bli siklel pa , men observanden 10k plulselig bort siklel og gikk.

Den fornmrmede la seg deretter i qmra og det kom en hel del mennesker hvorav
noen la pa SV0m og noen gjemte seg . Sa kom observanden til bake og den
forncermede sa, liggende pa magen og med en regnjakke over seg , flere bli skutt og
drept. Han sa 10 han kjenle bli skutt . Plulselig sa han el par sko rett foran seg , h"rte
et smell , og kjente et slag mot skulderen. Oeretter

sa han observanden ga opp mot

skogen og bli borte. Forncermede ble liggende til polittet kom.

2.4

OeSERVANOENS POLITIFORKLARINGER

Observandens politiforklaringer som utskrift, DCD og CD er samlel el megel
omfaUende materia Ie. De sakkyndige har innledningsvis i erklmringen redegjort for al
avh"r

pa OVO og CO gjengis i resyme . Uiskriftene av observandens poliliavh"r er for

omfattende Iii al de sakkyndige har funnel det hensiktsmessig med en utf0rlig
gjengivelse av disse.

Del f"rste avh"rel som ble gjort av observanden relt etter de paklagede handlinger
pa Ut"ya gjengis i sin helhet. Oette avh"rel , den syv timers Iydfila $Om ble tatt opp
uiddelbart elter arrestasjonen og fengslingsresymeel fra nesle dag ansees vesentlig
$Om informasjonskilder for vurdering av observandens psykiske lilstand pa tiden for
de pflklagende handlinger.

Opplysninger gilt i senere politiavh0r, og som er egnel Iii

a be lyse de sakkyndiges

mandat, ansees dekket av de ulf!iHlige gjengivelsene av de sakkyndiges egne
samlaler.

Observandens beretning har ikke fora ndrel seg i vesentlige trekk fra

f"rste avh"r ble gjennomf"rt, og senere gjennom en lang rekke politiavh"r.

2.3.1 Forklaring av 22 .07.11 , dok 08,01
Fredag 22.07.11 kj0l1e
~arlederfor ,..;;

Pob

Pb ~ivH patrulje. Pb

ea kl1920 fikk vi i oppdrag
reise til UtlJya for 8 stane samta/er med
en person sam var pigrepet mistenkt for ha skutt en el/er f/ere personer pa AUF sin
sommer leir. Siktede var pagrepet av en enhet fra Beredskapstroppen, og hadde
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Rettspsykiam sk erkloori ng Breivi k, Anders Behring f.

Si de 15 av 243

om at det var to celler til som var aktive i Norge. Viser til

kommet med
rapport fra

Var oppgave var a fa klamet i om det var mulig a fa bekreftet opplysningene om at det
var "ere celler som ville aksjonere i Norge, og fiI mest mulig kritisk inform asjon fra
siktede for ,; fors0ke a forhindre at flere liv gikk tapt. Oppdraget var kJarert mbd
Politimesterens stab. Siktede ble ikke gjort kjent med at det ble tatt Iydopptak av
avh0ret. Rapporten er skrevet i hovedsak scm et resyme, men med en del sitater fra
siktede skrevet i hermetegn. Siktede er ikke forelagt rapporten for gjennomlesning. Vi
etab/erte oss i et rom i andre etasje i administrasjonshuset p8 UtrJya. Vi overtok siktede
fra Beredskapstroppen ca k12015.
Siktede var noe oppspilt og spurte om han ble f0rt opp for a bli henrettet for det han
hadde gjort. Vi avkreftet dette umiddelbart og opplyste at vi 0nsket foreta en samtale
med han. Siktede opplyste umiddelbart at han hadde taft en E-stack og kom til
dehydrere og d0 i IrJpet av to timer dersom han ikke fikk vaeske. Defte var et stoff som
han hadde laget se/v og som skulle virke prestasjonsfremmende. Han hadde taft
middelet for kunne yte maks til operasjonen.

a

a

a

sildede kjent med at vi kom fra Os/o politidistrikt, Organisert
Pb
kriminalitet,
operasjoner, og at dette var et veldig tidlig politiavh0r. Formalet
med avhrJret var fa informasjon fra siktede fordi vi hadde fatt indikasjoner pa at det
kunne vaere mer pa gang. Han ble videre gjort kjent med at han var siktet i en sak som
omhandlet drap, som sildet trengte han ikke forklare seg for politiet, og han kunne /a
seg bista av forsvarer p8 ethvert trinn av saken. Han ble gjort kjent med at det aAAurat
na ikke var praktisk mulig a la seg bista av en forsvarer pa grunn av at vi hadde darlig
tid.

a

a

Siktede avbryter P~og sier at han viI fortelle i grove treAA.

a

Pb
forteller siktede at vi rJnsker stille han sprJrsmal om hva som kan
vaere i fereJ med 8 skje, og oppfordrer sildede til 8 tenke p,; seg selv da det har skjedd
stygge ting i dag og siktede skal ha et liv etter dette. Sildede svarer at han har ofret seg
selv og ikke har noe liv etter dette. Livet hans er over i dag, og det var et offer han var
villig til'; gjrJre. Han kan godt lide og bli torturert resten av livet, ~/kke tenk p,; at jeg
Kommer til komme ut engang. Livet mitt endte da jeg ordinerte meg selv til Knights
Templar Europa. · Siktede er overrasket over at han blir avhrJrt av personel/ fra
Organisert kriminalitet og ikke PST. Han blir fork/art at vi arbeider med
informasjonsinnhenting i krimina/saker. Siktede sprJr om hva vi rJnsker 8 snakke med
han om. Pb ~prJr om hva han rJnsker a oppna her i dag, og om del er noe
mer som ska/ skje.

a

a

Siktede sier at ·vi 0nsker ta makten i Europa innen 60 ar. Jeg er kommand0r for
Knights Temp/ar Norge. Knights Templar Europa ble opprettet i 2002 i London med
delegater fra 12 land. Vi er korsfarere og nasjonalister.· Siktede understreker at de ikke
er nazister, og at de strJtter Israel. De er ikke rasister, men rJnsker Islam og politisk islam
ut av Europa . De jobber for a ta over malden i aile vesteuropeiske land i IrJpet av de
neste 60 arene. Dette skal de gjrJre ved konservativ revolusjon.
Siktede har beskrevet prosessen over
og han klarer ikke fOrklare dette pa
noen minutter. Siktede blir spurt av
det er noe mer pa rJya. Siktede sier
at det ikke er noe mer. Han benekter
at det ska/ vaere noen spreng/adninger pa
rJya. Han sier at Odette er et avsluttet kapitter. Pa sPrJrsmal om bilen som star pa andre
siden er rigget, benekter han dette. Han forteller videre at han tror at haglen hans ligger i
bilen.
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a

befinner seg flOe mer. Han sier at han er villig til ga i forhandlinger med OSS, men han
viI ha ordnede forhold og noe tilbake for infonnasjonen.
Siktede heYder at han vet hva han vii ha for infonnasjonen , og sier at han kan oppgi de
to andre cellene i Norge dersom han far det han 0nsker. Han hevder at politiet kan
spare 3()0 menneskellv, men at han vii ha noe igjen. I utgangspunktet vii han forhandle
med PST. Siktede blir bedt om a gi oss et tidsperspektiv $Om en bekreftelse pa at han
vet noe mer. Dette 0nsker han ikke. Siktede hevder at "i
er jeg det st0rste
monsteret siden Quisling, og det er greff liksom".
sier at han har
snakket med mange mennesker som har gjort stygge ting for, men at poenget et at det
har galt mange uskyldige IIv i dag.
Siktede sier at "Jeg viI ikke akkurat kalle ideologiske aktivister, delte er ekstreme
marxister. Vet du hvem som var her i forgars? Det var Marthe Michelet. Dette er ikke
mennesker. Dette er arbeiderpartiets, arbeidemes ungdomsfylkning. De har
Norge. Det er de som har s0rget for islamiseringen av Norge.· Pb
'!!"~' om det er n0dvendig at det skal ga ftere Ilv. Siktede svarer:
er bare begynne/sen. Borgerkrigen har startet me/10m kommunister
og
. Hvis du ikke er intemasjonalist
er du nasjonalisi. Du kan ikke vaere
begge deler. Jeg er nasjonalist og antiislamist. Jeg 0nsker ikke islam i Europa, og mine
meningsfeller er enig med meg. Vi mener at Europa og Norge er verdt a sloss for, og vi
vii ikke la Os/o ende opp som Marseille som fikk muslimsk "ertall i 20 10. Vi vii sIBss for
Os/o. "

sa

Siktede hevder at operasjonen som han ble saft til var 100 prosent gjennomf0rt vellykket
og at det var grunnen til at han overga seg. Han sier videre at det som skjedde i dag
her, og i Oslo tidligere i dag ikke er operasjonen, men fyrverkeriet for noe som vl7 skje.
Siktede blir spurt om han har noen telefoner pa seg, men benekter det. Han sier det er
mulig at det ligger noen i bilen. Han blir spurt etter pin koden til telefonen som han
hadde pa seg da han b/e pagrepet. Siktede fork/arer at det ikke er hans mobil. Han fant
ikke sin egen og vet ikke hvor den ligger.
Pa sp0rsmal om
han retter det opp til
Asta 0St. Han heYder at han har bodd der de
par
. Dette skal va?re i
Siktede 0nsker ikke
forte/Ie hvor lenge siden det er han var i
moren sin. Siktede har ikke riggef noen av stedene med eksplosiver,
men
vurdert gj0re det. Han lot det Viere fordi han ser piJ politiet $Om sine
brllldre og ikke 0nsket a skade noen fra politiet. Da han
Delta kunne han ha skutt mot
dem og tatt noen av demo

a

a

sa

Pa sp0rsmal om det /igger noe sprengstoff pa noen av stedene sa bekrefter han det.
Han vii ikke fortelle hva slags sprengstoff som ligger der da han mener det kan va?re et
forhandlingskort.
Siktede 0nsker tilgang til en pc med Word for" utarbeide et kravdokument for "oss".
Siktede blir spurt om han ikke har laget et dokument pa forhimd. Dette svarer han
unnvikende pa og sp0r etter pc eller papir for Ii lage et dokument.
inn og sp0r om han har Sim-kortet til telefonen han hadde piJ
seg. Det vet ikke siktede hvor er da det ikke er hans mobil. Han har pr0vd Ii ringe politiet
flere ganger, men vet ikke om det var simkort i telefonen. Han brukte telefonene til II
ringe politiet Ire ganger pa nr 112. Siktede hevder at han pr0vde overgi seg. Han ville
at de skulle overf0re han til Delta sin operasjons/eder, men de k/arte ikke ordne det.

a

a

Siktede blir stilt flere sp0rsmal om huset pa Asta, men 0nsker a gi opp/ysningene som
en del av en pakke. Han blir forklart at po/itie! uansett vii ga inn der og ransake. Elter
ransakingen vii det ikke vrere noe forhandlingsgrunn/ag.
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a

Siktede sier flere ganger at det iAAe viI were farlig for poliliet gil inn der. I noe som
virker som en forsnaAAelse nevner han ordet detonator i forbindel~ med den rrJde laven
pa stedet.
Siktede tilbyr seg etter hverl a gi politiet 98 prosent av den mindre essensielle
informasjonen som han har mot at poliliet innfrir noen krav.

a

Han r;msker ti/gang til en pc med Word i fengselel. Flere krav sliter siktede med
definere. Han viser IiI al han hadde en usb chip i stridsvesten sin som iAAe flar blitt
funnet. Denne skulle ha ligget bak flagget, men der var den Ikke. Han mener deretter at
han har listen pa pc-en sin hjemme piJ Asta. Dette skal vaere en gul usb chip.
Siktede hevder f/ere ganger at han trenger mer ordnede fomold for a klare a formulere
seg. Etter hverl kommer han (rem med at han vii definere tre kravlister. En enkel som
det vii vaere lett tilfredsstille . Det vilogsa vaere en nr 2 kravliste som kanskje vii
gjennom og som viI vaere mye mer attraktiv for politiet. Den tredje kravlisten vi/ vaere av
mer formalilefskultur som po/iliel aldri vii godta.

a

ga

Siktede blir oppfordret til astarte med den enk/e start/isten, eller forlelle hvor usb chipen
befinner seg. Siktede tror den gule usb chipen er pa Asta "st, men han er ikke sikker.
Han hevder at cellen hans har 15000 sympatis"rer i Norge, og at mange av dem er
innenfor po/iliet. Han er klar over at ingen vii forsvare sa bestialske aksjoner sam det
han har gjennomf0rt. For dem gjelder det landefs overlevelse, folkefs overlevelse mot
is/am som er mye mer brutalt enn det hans organisasjon vii vaere.
Siktede sier: • vi er martyrer, vi tar pa oss, vi kan vaere monstre. Det er greil for oss. Men
vi gj"r jobben mye /ettere for andre konsefVative revolusjonaere ".
Pa sPIJrsmal am hvor mange sympatisrJrer han fror han har igjen etter denne dagen
unnviker han svare.

a

Pa spIJrsmal om hva slags folk han har tatt livet av pa 0ya i dag, om dette er
ungdommer, svarer han at det er marxistisk ungdom.
Pa spli'JfSfT/al om de som har blitt liggende igjen i dag har faft noen mulighet til a bli
voksne og ta avstand fra marxismen svarer han at han har gruet seg til denne dagen I to
ar. Han syntes de! var helt for jaevlig. For at "dere" skal fa opp eynene for trusse/en
Is/am er for Europa sa trenger de et sjokk. Siktede hevder at de som var ps eya var
ekstreme marxistiske ungdommer som er mer ekstreme enn Arbeiderparliet. De som
var pa rJya var radikale marxister.

fl., og forleller siktede at poliliet er uten,

Hen

spor om moren er hjemme og hva som star pa deren.
Siktede bekrefter at hun er hjemme og at
'
~a ringekloAAen. Hun skal bo
Han oppgir
Han
benekter at han har sprengstoff der, kun en pc piJ promperommet. Det er ferste rommet.
Det sKal ikke vaere noe av interesse pa /oft eller i kjel/erbod.
Siktede sier at han vii at vi skal vaere klar over at han har gruet seg til denne dagen i to
sr. Det har vaert den verste dagen i live! hans. Dessveffe sa var det n"dvendig.
Fomapentligvis vii Arbeiderparliet I8ere av dette her og s/utte med masseimporl av
mus/imer. De sam er her ma assimileres 100 prosent.

a

a

Efter ha snaAAet lift om familienavnet forlel/er han al han er forberedt piJ bli fremstitt
sam et monster. Han hBper at samfunnet kan laNe, at Europa kan laere. Dette skal vaere
begynne/sen pa en svaert blodig borgerkrig. Pa sp0rsmal om det kommer til de f/ere i
dag 0nsker han Ikke utta/e seg om de!.

a

a

a

Siktede ensker pa ny fa lift mer ordnede fomold. Han onsker ti/gang pa en pc med
Word slik at han kan utarbeide krav/isten sin. Jeg gjer han oppmerksom piJ at jag synes
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det er rart at han ikke har kravene sine klare pa forhand. Siktede hevder at han har store
smerter og ikke klarer fokusere. Han tror becire Iokaliteter kan avhjelpe dette.

a

Han blir forklart at vi ikke har mulighet til a flytte pa oss na.
Siktede hevder at han kan gi essensiell informasjon som kan fllJre til at 300 menneskeliv
blir spart hvis vi flytter til et annet sted. Siktede gjentar at vi ser pa han som et monster.
Han blir forklart at vi ser p8 han som et menneske. Han tror ogsa at familien hans
kommer til a b/i henrettet. Dette b/ir awist og han blir forkiart at vi er vil/ige til holde
vakt over familien hans dersom det trengs. Han blir forklart at for oss sa er eft liv elt /iv.
Han blir behandlet pa nllJyaktig samme mate som aile andre. Siktede forteller at den
suboperasjonen som han var en del av i dag er viktigere enn han seW, og viktigere enn
30 uskyldige liv og da snakker han ikke om de ekstreme marxistene som dooe i dag.
Han hevder at han har simulert tortur lenge for forberede seg.

a

a

Pa sPllJrstnal om hvordan han vet at det var ekstreme marxister som dede i dag svarer
han at Arbeidemes ungdomsfylking er mye mer ekstreme enn Arbeiderpartiet som er
relatM moderate. Han blir videre spurt om hva han vet om det som skjedde i Oslo,
Siktede svarer at det gar inn under forhandtingsgrunnlaget.
Han blir gjort kjent med at det ikke bare har galt tit over marxister. Siktede hevder at han
er klar over at det kan sla tilbake mot dem. Han mener at monstre er nyttige idioter for
de mer moderate kreftene. Han kan godt veere monster og ofre livet sift for at landet skal
ga i riktig retning og is/amiseringen av Europa stopper opp.
Siktede blir forklart at vi ikke ser pa han som noe monster, og at det kun er han som
bruker dette uttrykket. Tidspunktet for aksjonen hevder han gar inn under planleggings
grunnlaget. Siktede sier at han har gjennomf0rt et ideologisk angrep av politiske
arsaker. Han ser pa seg selv som en brikke i den ideologiske kampen som foregar i
Europa . P a spofSmal om det kommer til a skje /ignende ting i Europa sa svarer han:
Hgarantert. H Han vii ikke svare pa om noe lignende har skjedd i dag. Pa sporstnal
fortel/er han at han hadde med seg en Benelli Super Nova , en Ruger Mini 14 cal 5.56 og
en Glock 34. Siktede blir klar over at han har en mindre rift pll en finger. Hagla tror han
ligger igjen i bi/en. Han har slugsammunisjon til hagla. Hagla ble liggende igjen i bilen
fordi alt utstyret ble for tung! tiT II baere. Siktede hadde med seg 6 magasiner til Glocken.
Fire av magasinene var 30 skudds magasiner. Til Rugeren hadde han 10 stk 30 skudds
magasiner.
Siktede forteffer at han har planlagt operasjonen over to ar, men at mye gikk feil. Det har
veert ekstremt mye planlegging og hardt arbeid. Siktede forklarer at dersom
Arbeiderpartiet endrer politikken sin sa vii delte utarte seg helt annerfedes. Dersom
masseinnvandringen pa 50 000 mus/imer srlig stoppes sa vii ikke siktedes organisasjon
til a utfere flere operasjoner i Norge. Da vii de fokusere pa andre land i stedet for Norge.
Siktede hevder at Danmark og Italia har faft immunitet mot angrep fordi de har en
restriktiv politikk.

a

Siktede sier seg villig til formulere den mest beskjedene kravlisten sin. Han ensker full
brevti/gang i fengselet pa et sa tidlig tidspunkt som mulig. Siktede blir forklarl at det vii
han fa uanselt sa fori grunnlaget for brev og besoksforbud er borle. Han spor om hvor
lenge det er vanlig ha brevforbud, og blir forkiar1at det kommer an pa efterforskningen
og eir vanske/ig si noe om i en drapssak Siktede reagerer pa ordet drap, og hevder at
han har foretalt politiske henrettefser. Han sier at han har henreltet menneskene han
har talt livet av, men benekter a ha myrdet demo

a

a

Siktede hevder videre at Knights Templar Europa har gift han lov til a henrelte kategari
A, B og C fomedere. Siktede sier forst at jeg mener, men refter det opp til vi mener,
Knights Templar Norge er den overste militaere og politiske myndighet i Norge. Det gir
dem rett til 8 ekspropriere for 8 f8 ti/gang til funds, og gir dem reltigheter til 8 forsvare
landet deres. De er den 0verste politimyndighet i Norge. Han er klar over at de ikke blir
anerkjent av samfunnet. Organisasjonen er en delav en st0rre organisasjon i Europa.
Sak.,.... 1,., 20WSENE·OTlR .us

a

Pa

Malet er deportere mus/imer ut av Europa,
spersmal om det har skjedd noe mer fra
organisasjonen hans i dag som har kommet ut i media sper han "de to andre stedene?"
Han felger ikke dette opp.
Siktede gar tilbake til krav nr 1 om a fa sa korl forbud mot breweks/ing $Om mulig. Han
sier det er viktigere med adgang til breweksling enn muligheter for a fa beslilk. Som
krav nr 2 Iilnsker han ti/gang til pc med Word minimum 8 timer hver dag. Det kan vaere
en frittstaende pc uten tilgang til internett, men med printer. Han hevder at han er en
intellektuell og ikke en kriger. Han er best til formulere politiske tekster. Hans kall er
sloss med pennen, men av og til m a man sloss med sverdet. Si/<tede "nsker $Om krav
nr 3 a fa tilgang til Wikipedia. Krav nr 4 er a sone med fBerrest mulig muslimer. Krav nr 5
er at han ikke skal bli serverl halalmat.

a

a

Far han kravene oppfyft vii han dele 98 prosent av informasjonen han har. Det omfatter
iki<.e lokalisasjoner og navn til cellemedlemmer. Siktede blir informerl om at vi vii sende
kravene til de som kan ta en avgjerelse og at kravene h0yst sannsynlig vii ordne seg.
Siktede blir gjorl kjent moo at vi ma vite at han ma gi oss informasjon om det er noen
som kommer til a bli drept na eller i naermeste fremtid dersom han skal fa noen avtale.
Siktede fremmer ogsa en kravliste nr 2. Den viI gi politiet sensitiv informasjon. Siktede er
villig til overgi to andre cellemed/emmer i Norge som planlegger teffOraksjoner mot
marxistiske partier eller partier som stetter multikulturisme. Bade navn og /Okalisasjon
pa cellemOOlemmene skulle han gi. Kravene for dette var at PST sjefen Janne
Kristiansen skulle presentere et tilbud for justiskomite om innf0re d0dsstraff i Norge
ved henging, og at waterboarding innf0res som tartur. Altemativ ma det innf"res
begrensninger pa immigrasjon av muslimer, og generell islamisering av Norge.

a

a

Pb
br"t inn og spurle om siktede visste hvor han hadde funnet telefonen
han hadde pS seg. Han fror han fant den i bygningen pa "ya.
Siktede 0nsket ikke

a fortelle hvor han bodde i natt.

Siktede forteller pa ny om et manifest pa 2000 sider som han har liggende pa en p c og
pa en eller f/ere minnestikker. Han har ogsa laget en video som skal /igge pS en
minnestiki<.. Denne skal were distribuerl tidligere i dag til 7000 militante europeiske
nasjonalister. Han tror den ikke kom frem til aile.
Filmen Jigger ikke pa Youtube. Filmen beskriver manifestet mer enn den beskriver
aksjonen. Siktede hevder at han har jobbet ideologisk hele livet, men har et problem
med at media ikke formidler kultur konservative synspunkter. Nar de nekter a formidle
det
man
frem budskapet pa andre mater. Det er arsaken til at han ble med i
Knights Templar Europa i 2002.

ma

fa

Han har gent f/ere mil/loner kroner pa outsourcing av elektroniske tjenester. Han hadde
tidligere 12 ansatte programmerere i Russ/and og Indonesia . Siktede solgte tjenestene
fil Europa og USA og tjente god!.
Siktede sier plutselig at det er fragisk, og at hjerie hans grater for det $Om skjedde i dag.
Han mener det er trist at Arbeiderparliet tvinger de kulturkonservative til
ga til de
barbariske skritt. Siktede blir konfronterl moo at han er kommand0r og har et ansvar. Til
del svarer han at han et ansvar for a redde Norge og folkef sift. Han tar fullt ansvar for
alt. Han er stolt av operasjonen.

a

"Du skulle bare visst hvor mye hardt arbeid det var, Men jeg er iki<.e stolt over hva jeg ble
tvunget til gjere. Det var helt forjawlig. Jeg har grudd meg til denne dagen ito ar. Jeg
haper at myndigheten tar til fomuft, men de gj0r ikke der'.

a

Pa sp0rsmal om hvor mye vapen kunnskap siktede har sier han at del er sensitivt. Han
vii heller ikke svare pa hvorfor han valgt nettopp en Ruger mini 14 som vapen. Han
forleller at han er med/em av Oslo jakt og fiske, men forstar ikke helt hva underlegnede
mener med stridsskytter og stridsskyting som sportsgren. Nat han blit forklarl hva
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rapportskriver mener sa har han ikke holdt pa med stridsskyting som idrett Han er kjent
med feltskyting med Glock.
Siktede uttrykker stor beundring for Israels Idf styrker og israelsk materiell. Han benyttet
en israelsk vemevest som beskyttelse mot skudd og hadde ogsA tilleggsbeskyttelse i
form av plater som skulle stanse panserbrytende ammunisjon. Beskyttelsen trengte han
i tilfelle oppdraget ikke ble fullfart far politiet kom. Da vi/Ie han ha taft opp kampen med
politiet. Siktede vi/Ie ikke forielle hvor han hadde kj0pt materiellet. Siktede b/e gjort kjenl
med at kravene han hadde pA liste nr 2 var urealistiske og at de ikke kom til bli sendt
inn til vurdering f0r vi hadde faft svar pa liste nr 1. Siktede fortalte at han hadde send! et
dokument til tusenvis av militante nasjonalister av forskjellige typer i Europa. Han sa
ikke noe om hva slags dokument defte var.

a

a

Siktede b/e p8 ny oppfordrel til tenke p8 fremtiden sin. Han svarte at han ikke hadde
noen fremtid. men at han kunne bidra til endre Norge ide%gisk. Han mente at han
hadde startet en lavintensiv borgerkrig som kom fI7 vare i 60 ar. Det som hadde skjedd
i dag naermet seg en fase 2 borgerkrig. En lavintensiv borgerkrig som han hadde
beskrevet hadde vart (rem til na med sensur av ku/tur konservative og kieologisk kamp.
Han mente at Frankrike ville bli vunnet av hans br0dre innen 15 ar. Han sa for seg at det
ville vaere left fa han ut av fengsel nar de f0rst hadde etablert en base.

a

a

a

Han bekrefter at organisasjonen Knights Templar skal vaere beskrevet pa intemeft. Han
viser ogsa fI7 et latinsk navn pa organisasjonen, Poperes commericones christi tempiqe
solominici.
Organiseringen skal vaere bygget pa encelle prinsippet med stor grad av isolasjon
me/10m eellene. Siktede er ordinert til Knight i organisasjonen og er kommandar i Norge.
Det betyr at han har minst to andre eeller under seg. Han er ogsa dommer i
organisasjonen. Den norske kommand0rene er suveren i Norge og den inlemasjonale
organisasjonen har ikke myndighet til detalistyre den nasjonale kommand0ren.

a

a

Finnaene som siktede har haft har vaert instrumenter for finansiere operasjonen. De
millionene han har tjent har gatt til A finansiere operasjonen. Han viI ikke fortelle hvor
mye penger han har brukt, men han har lagt ned mye arbeki og beskriver det som et
blodslit.
Siktede svarer pA spIJrsmal om han her jobbet moo dette som mA! siden 2002 at han ble
med!em da han var 21 Ar, men at han har vaert en sovende celie. Han har aldri utgftt seg
for Aha ekstreme tanker f0r nA. Del mener han er grunnen iii at PST ikke har oppdaget
han. Han antyder at organisasjonen rekrutterer personer som er egnel, men som ikke
har en adferd som gjar at de allerede har blftt registrert av po/itiet.
Det ville ikke vaere noe problem for organisasjonen at kommandlJren var tatt.
Enke/tcel/ene ville kunne operere videre pS egenhand.
Siktede hevder at det finnes personer innen politiet og Pst som er hemmelige
sympatisarer av organisasjonen.
Han understreker at dersom han ikke hadde bUtt sensurert he/e livet av media sa ville
han ikke ha hatt behov for gj"re det han gjorde. Han mener media har hovedsky/den
for det som har hendt fordi de ikke har publisert hans meninger.

a

Det skal vaere definert klare mal som de IJnsker A ramme. Dette viI vaere kategori A og B
politikere og media. Bakde/en med det som skjedde i dag var at de rammet kategori C
forraedere.
Det finnes 12 kategori A forraedere i Norge. De fleste av de er i regjeringen. Jonas Gahr
St"re er p8 toppen av listen. Stoltenberg kommer /enger ned pa listen. Det er andre
ide%ger i Arbeiderpartiet $Om er far/igere enn Stoltenberg. Kollberg og Ronny Johnsen
navngis. LO sin sjef er ogsa far/ig og stAr hIJyt oppe pA listen.
Aile som er i kalegori A. B og C er mulitiku/turalister.
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Kategori B bestar BV 4500 personer.
Kategori C bestar av 85000 personer i Norge.
Pa spofSmal om hvem det er som har tatt avgj"relsen pa hvilken kategori de havner inn
i svarer han at det er siktede som har (ormulert alt i boken sin.

a

Han sier videre: ·Vi har mandat til henrette kategori A og B forrsedere. Vi har egentlig
ikke mandat til henrette kategori C forrsedere. De fleste av de som var pa campen i
dag defineres som kategori C (onredere. Det var fordi min sub operasjon som jeg
gjennom("rte i dag egentlig var plan B. Jeg hadde en annen operasjon som var mye
storre, men den gikk i vasken.·

a

Siktede vii ikke fortelle hva som var plan A.

a

a

Siktede er opptatt av fa gjennom kravliste nr 2. Han mener at man ved innfri hans
krav om inn(onng av d"dsstraff og waterboarding vii kunne spare 300 menneskeliv. De
to andre cellene vii ta livet av 300 mennesker dersom de ikke blir stanset. Han er ute
etter 8 presse samfunnet til bryte prinsippene sine. Det vii veere en ideologisk seier.

a

Han blir gjort kjent med at kravet er urealistisk.

a

a

Siktede hadde hapst bli torturelt for vise at regime var villig til
sine. Det ville gitt han ideologisk gevinst.

a bryte prinsippene

Siktede (orteller at han har wert nominert til bystyret i Oslo for Frp. Det var mens han
(ortsatt trodde at han kunne endre Europa demokratisk.

b"..,

inn og sp"r om han kan forielle om bilen scm star pi ufsiden av
bygget vi sitter i og scm er lastet med ammunisjon.
Siktede forieller at det er en annen som eier bilen. Det star en kasse inne i bilen som er
hans. Siktede spilfe et skuespill og ba noen om kjore opp kassene for ham. Han spilte
ef skuespill frem til han var i en optimal posisjon hvor han aktiverie. Han spurte om de
kunne hjelpe han med beere opp esken. Han har ikke kjori bilen. Siktede hadde tenkt
tenne pa aile bygningene. Han hadde tatt med seg 8 liter diesel, men
hadde han
mistet lighteren sin. I vesten scm han hadde pa seg hadde han n"kler til to biler som
han hadde leid hos Avis.

a

a

a

sa

Siktede hevder at han ringte politiet Ire ganger for 8 (a tak i Delta. Totalt hadde han
(ors"kt 8 ringe ti ganger. Seks av gangene kom han ikke gjennom. Andre ganger
snaAAet han med helt inkompetente personer. Han ba om bli ringt opp igjen to ganger
nar de hadde (att tak i operativ leder for Delta eller en ansvarlig person, men horte aldri
noe mer. Siktede brukte tele(onen uten sim kori til (oreta disse opprigningene.

a

a

Dersom operasjonen ikke hadde blitt 100 prosent vellykket ville han ha kjempet mot
Delta til han d"de. Ettersom operasjonen var vellykket
kunne han fortsette kampen
med pennen (ra fengselet. Etter siktedes mening
pagar operasjonen (orisatt, men na
med pennen.

sa

sa

Han mener at dagen i dag har vseri den verste dagen i livet hans. Det har vsert helt
surrealistisk.
Siktede blir gjort kjent med at han vii bli avhori senere om detaUene omkring det han har
gjori.
Siktede benekter at det er han seW som bestemmer om operasjonen har vselt velfykket.
Han mener det er historien d"mmer og hvordan media viI formidle han. Han skiller
mellom stridsteknisk suksess og mediesuksess. Media vii (remstille han som et monster,
men hans offer vii han veere en nyttig idiot for andre aspekter av noe uspesifiseri. Han
tar pa seg martyrrollen for vsere monster. Stridsteknisk
mener han at operasjonen
var en suksess.

a

sa
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Pi sp0rsmil om det var et mil i bli fremstilt som et monster s8 svarer han ikke
n0dvendigvis. Malet var ikke vcere si brutal som han var.

a

Siktede sier: "Nir jeg vurderte folk sa prevde jeg a ikke ta sa unge mennesker. Fordijeg
tok de som var eldre. Det altsi, aldersspennet varierte fra 30 ar til 15 ikke santo Vi har
moralske aksepter ikke santoSefv om det kanskje ikke viste seg sa tydelig i dag da. "
Siktede hevder at de ikke 0nsker i ramme sivile mel. De tmsker e ramme ekstreme
marxister som 0nsker e is/amisere landet eller st0fter mulitkulturalisme. De har et tmske
om at det skal vaere mindre enn 50 prosent av de som rammes som skal vaere tilfeldige
sivile mel. De satser pa ge etter konsentrasjoner av /andsforraedere kategori A, B el/er
C. Primaert A, men problemet er at de er godt beskyttet av polftiet. Dersom melet b/ir for
vanskelig er det opp til cellekommandrltren a vurdere om man skal ga til et mM lenger
ned pe kategoriJisten.

a

Han har vurdert i to er hva som er akseptabelt.
Pe spersmel om han har tenkt
plan/agt.

a si alt dette i retten se svarer han seM0/gelig, alt er jo

Han bekrefter at han har veid for og i mot e henrette folk. Han mener at han ikke har
begift drap. Siktede mener at han deltar i en politisk krig, borgerkrig.
Siktede sier han ikke har kjennskap
nynasistmig0et.

til Hadelandsdrapene,

og

Pb
bryter inn og viser !rem et n0kkelknippe og sp0r om det er n0klene til
bilen pa landsiden. Siktede bekrefter det. Siktede bekrefter ogse at en av de andre
n0klene tilh0rer en Passat som han disponerer og som gikk i luffa . Siktede sp0r om hvor
lang tid det viI fa e fe svar p8 den ferste kravlisfen hans. Dersom han ikke fer tilgang til
en pc med Word viI han seMerminere. Dersom han ikke har mulighet til
bidra i
kampen resten av livet viI alt bli meningslest.

a

Det blir taft en pause hvor oppfaket blir stanset.
Han fer

. Asta. Han svarer da at han leier av

Han forkJarer at dette er den verste dagen i hans liv og at han har gruet seg til dette i 2
ir. Han har blitt sensurert i flere ir. Nevner Dagbladet og Aftenposten som de som bl.a.
har sensurert han.
Han beskriver aksjonen som en suboperasjon og at dette ikke er hovedaksjonen.
Forklarer at han ikke er den eneste Knight Templars i Norge og opplyser at det er 2
celler tilknyttet han. Sikfede skal angi disse to cellene samt s"rge for at 2 operasjoner
ikke blir avverget dersom man innf0rer d0dsstraff og waterboarding i Norge.
Han fer sp0rsmal om hvor mange han fror han har drept i dag. Siktede sier han har
henrettet 40-50 stk, ikke myrdet. Malet var a drepe morgendagens Arbeiderpartiledere.
Sier videre at hans styrke er at han ikke har kontakt med de! h0yreekstreme mifj0et i
Norge. Dersom han hadde hatt dette ville han kommef i polftiets s"kelys.
Han fork/srer om opprinnelsen til Knight Templars som startet med ett m0te i London i
2002. Dette metet kom i stand fordi NATO hadde bombet i Serbia , dette vargodkjent av
Wollebaek og Bondevik. Knight Templars ble oppretfet pga dette.
Siktede ble spurt om hvem som definerer metodikken, eellen eller organisasjonen?
Han sier da at hver cellekommand0r bestemmer metoden med anbefalinger om i fa
faerrest mulig siviJe liv, og heist ikke politi. Melet er kun marxister og media. Han sier
videre at han har skrevet en bok En annen har skrevet en annen bok og gjentar at
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malet var kun marxister og landsforraedere, Han sier at aksjonen pa Ut0ya ikke var en
optimaloperasjon.
Han blir spurt om hvem som er kategori A mal. Han sier da at det er de 12
Arbeiderpartiledeme og setter Jonas Gahr St0re sam nr. 1 fordi St"re er fartigere enn
Stoltenberg. Han beskriver St0re som Norges farligste mann.
Nar det gjelder operasjonen pa Ut0ya sa sier han at han hadde drept 3 mann fra Delta
dersom han ikke hadde kJart fullf"re oppdraget Han hadde ikke klart ta 6 mann fra
Delfa. men tre hadde han klari fordi han hadde bedre beskytte/sesutstyr enn demo

a

a

Siktede ble spurt om hvordan han satte av ladningen i dag. Han beskriver da at han
benyttet • DDMP" og at han bestilfe 5 tonn ammoniummtrat. Det var hardt arbeid
produsere sa mye. For a avsette ladningen brukte han

a

p'
Han

Han ble spurt om hva han brukte
ammoniumnitratet. Han beskriver
beskriver videre at han benyttet en
Det bUr tatt en pause hvor opptaket bUr stansel.

Siktede sier han kj0rte bilen helt inn foran objek.tet. Han hadde med seg en boltesaks.
Siktede var oven-asket over hvor lang! inn han ble tiIIatt kj0re.

a

Siktede hadde aldri ttodd han ville overleve operasjonen.

a

Han sier det ville veert enkelt drepe Stoltenberg, selv om St0re ville veert et bedre mal.
Siktede ans/ar at drepe Stoltenberg ville forutsatt ca en maneds forarbeid, inkludert
spaning. Verdien av drepe bare en person ville veere for liten. Han sier ogsa al for en
person med hans intel/ekt og intelligens, ville det veere bortkastede ressurser bruke tid
pa planlegge drap pa bare en person.

a

a

a

a

a

a

Siktede hadde i utgangspunktet tenkt bruke en minimotorsykkel tfI kj0re (ram til bil B.
Han sier videre at de! kan V8ere at det finnes andre biler som han ikke har fortalt om.
Han vii uansett ikke uttale seg om hvorvidt disse bilene er ladd eller ikks.
I denne forbinde/se sier siktede at doktrinen hans sier at et tap pa inntflSO % av del han
omtaler som sivile, er akseptabelt. Malet er uansett ikke
drepe flest mulig, men
sende ut et sterkt signal. Det mener siktede at han har kJart

a

a

Han pastar at dersom Albeiderparlie! forandrer politikken sin hva gjelder innvandring,
kan han garantere at det ikke skjer et eneste angrep til pa norsk jord. Dette modererer
han til at han kan nesten garantere. Etter en kort stund sier han at han kanskje kan
garantere at det ikke vii skje flere angrep i Norge.
Han mener at i 10pet av 10 ar vii Oslo veere en musJimsk by, og at de som er ansvarlige
for del siktede omtaler som masseinnvandring av muslimer, trenger en klar beskjed.

a
a

a
ma

Han gir uttrykk for veere veldig lite fom0yd med det han ble tvunget til gj0re, men at
det geniale med
velge Uf0ya, var al det var som et knivstikk rett ; hjertet p8
Arbeiderpartiet. Siktede mener at det se/vf0/gelig er tragisk at noen
do, men til
syvende og sis! er det he/heten som er det vesentlige.

a

Han sier at han en gang hadde troen pa vinne pa en demokratisk mate, men elter den
dagen han mista trua p8 dette, har han ansett void som den eneste muligheten.
Siktede bJir spurt om hva skumgummibeholdeme som ligger i bilen som star p8
landsiden er for noe. Han 0nsker ikke s; noe om det men innr0mmer at det er naturlig
.; tro at det er innpakking tfI detonatorer. Innpakningen skal forhindre at de gikk av under

a
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transporl. Siktede blir gjorl kjent med at kravene hans er aksepterl av staben ved 05/0
Pd. Han 0nsker likevel iMe
komme med opplysningen han har lovet i bytte. Han
0nsker fa en skriftlig godkjenning med underskrift av statsadvokat.

a

a

Han blir gjorl kjent med at han b0r holde ord og ikke hale ut liden.
Resymeet avsiuttes da oppdraget etter dette gikk over i en transportfase.

2.3.2 Fengslingsresyme 23.07 .11
Oette resymeet er fra avh0r samme dag.
Siktet avh0ret ble tatt av pb.
Rapportskriver og Pb._
avh0ret i sin helhet via enveisspeil og lydovetf0ring i bisitter rom.

fulgte

Ord og setninger nedtegnet i "anf0rselstegn" er siktedes egne ord. Enkefte sekvenser er
nedtegnet i sin helhet. Disse fremkommer ogsa i "anf0rselstegn" og er nedtegnet etter
ha h0rl pa opptaket av avh0ret.

a

Siktede fikk innledningsvis opplest siktelsen i sin helhet. Pa sp0rsmal om hvordan han
stilte seg til siktelsen svarle siktede at han syntes den var mangelfufl. Siktede uttrylde at
han syntes det var merkelig at den iMe inneholdt noe vedr0rende hans produksjon av
biologiske vapen samt hans intensjoner om bruke disse.

a

Siktede ble gjort kjent med at det pr dag5 dato var registrert 7 d0de efter bombe
eksplosjonen i regjeringskvartalet samt over 80 d0de piJ Ut0ya .
Siktede svarte pa sp0rsmalat forstod sine rettigheter. Sildede f0fte seg noe redusert da
han kun hadde sovet 2 timer naff til 10rdag samt at han hadde taft en del
prestasjonsfremmede medikamenter. Sistnevnte hadde han gjoft for best mulig kunne
gjennomf0re garsdagens aksjoner sam han beskrev som en militaer aksjon. Siktede
0nsket avgi forklaring.

a

a

Siktede var villig til a forklare seg om "98 % av alt" dersom han fikk gjennomslag for del
han kalte kravliste 2. Siklede var videre villig til a avgi en uforbeholden fork/aring dersom
han fikk gjennomslag for kravliste 1. Sildede sa det som lite sannsynlig at han ville fa
gjennomslag for krav/iste 1.
Kravliste 1:
" Vi anerkjenner ikke de regimene sam er j Vest Europa. De ser pa aile organisasjoner
som jobber for dekonstruksjon av europeiske verdier og kultur som terrororganisasjoner.
Vi mener at vi er den 0verste militaere og politiske myndighet i Europa . Vi krever at de
anerkjenner oss som det. Vi er villige til gi aile kalegori A og B forrsedere amnesti mot
at de oppl0ser Stortinget og ovetf0rer myndigheten til et konseNafivt vokter rad. ledet
av meg selv eller andre nasjonalistiske ledere".

a

Kravliste 2:

• PC pa celie med tekstbehandlingsprogrammet Word samt ti/gang til printer. Denne
datamask.inen trengte ikke a vaere filknyttet intemett, men matte inneholde
Wikipedia", heist engelsk utgave.
• Brok av "Knight Templar" uniform i retten, herunder ogsa fengslingsm0tet.
• Apen rettssak med fri presse.
• Soningsforhold med 'serres! mulige mus/imske medfanger.
• Siktede fork/afte at han var inneforstatt med at han aldri mer ville "se frfheten " og at
dette var greit for ham. Siktede ville broke sin tid i fengse/ til skrive.

a
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Siktede forklarle at han siden 2001 har vcerl medlem aven organisasjon som kaller seg
Knight Templar" og er en "korsfarerorganisasjon « sam har sam mill iI deporlere politiske
muslimer fra Europa , st0tte kulturelt kristendom samt maktoverlakelse. Siktede ser piI
maktoverlake/sen sam et langsiktig mill som mil starle i stOffe land som Frankrike og
England. Siktede forkJarle at maktoverlakelsen viI fremstil som «Iavintensilet- i
begynnelsen, men at denne viI eskalere og bli "ekstremt b/odig sam viI rive landet i
filler". Siktede beskriver seg se/v som en frihetskjemper.
Siktede ble konfronterl med at han hele tiden refererle til -vi- nilr han forklar1e seg.
Siktede forklarle at da at det pr i dag er ca 80 -celler" rondt i Europa og at det i Norge er
3 slike "potente celler". Siktede ser pil seg selv scm lederen i Norge og omtaler seg sam
celie nr 1. Siktede er villig til iI navngi og dele all informasjon om celie 2 og 3 dersom
kravliste 1 ble gjennomforl. Siktede la til at dette i sa fall ville kunne redde mange
menneskeliv i Norge.
Siktede forklar1e at cel/ene var umulig iI intiltrere da de jobbet alene, hver for seg. Mye
av ceren for sin suksess 18 han til at de hadde jobbet pa denne maten og da klar1e a
holde seg utenfor etteffetningen og PSTs radar.
Vedr0rende siktedes planlegging av fredagens aksjoner gay han en lengre og deta/jerl
utgreiing om dette. Korl forlalt forkJarle siktede at han innledningsvis Ira 2001 0nsket a
bidra kun som tinansielt. Malet var 8 spare 30 mil/loner innen han ble 30 8r. Da han var
26 ar gammel S8 hadde han sparl 6 ml7lioner og forstod at han ikke ville vaere i stand til
na malet. Han bestemte seg da for iJ broke pengene til iJ skrive et kompendium
bestiJende av 3 boker hvorav aksjonen fredag skulle vcere en del av publiseringen av
dette "manifestet". Boken ble "publiserl p8 en littjcevelig milte",

a

Aksjonen fredag 22.07. 11 var en plan B. Plan A $Om etter siktede beskrivelse var mye
mer omfattende lot seg il<k.e gjennomfere pga den ekstreme tiden og anstrengelsen det
var 8 /age nok eksp/osjoner. Plan A var iJ sette ut 4 kj0ret0yer med sprengstoff pi
f01gende steder; Regjeringskvarlalet, Gunerius, AP og til sluff s/ottet. Dersom siktede
overlevde dette sil skulle han opps0ke Blitzhuset, Dagsavisen og SV hvor han ville
drepe flest mUlig. Siktede la til at kongefamilien ikke var et definerl mill. Organisasjonen
har ikke noe imot monamet.
Plan B anser siktede som 100 % vel/ykket. Han endrer dette senere i avh0ret hvor han
forklarle at uforotsette «/ogistikk problemer" gjorde at han miltte utsette sprengningen av
regjeringskvarlalet sam egentlig skul/e bombes kl. 10:00. "Denne utsette/sen var
katastrofal for hele greia ", Siktede vet at folk s/utter kI 14:00 piJ fredager. Siktedes
opprinnelige plan B ville ha kostet mange flere menneskeliv i Oslo samt at han ville ha
hatt tid nok til Ii komme seg til Uf0ya innen kl, 11:00 hvor Gro Harlem Brondttand
oppholdt seg. Siktede ser pa sismevnte som en foffceder kJasse A og skulle s8ledes
«henrettes".
Siktede forklaret at organisasjonen hans definerer forreedere av landet inn i 3 klasser.
Klasse A er de st0rste fOffcedeme og forkJarle at det er 12 slike Klasse A forreedere i
landet. Siktede navnga Marle Michelet, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Store, Gro
Harlem Brondtland og Trine Schei Grande. Siktede forklalte videre at det er 4500 kJasse
B forreedere og nevnte da spesie/t Arbeiderparli medlemmer. AUF medlemmer betegnes
av siktede som "arbeiderparti jugend" og ti/herer Klasse C forreedere.
Siktede forkJarle at samtlige celler i organisasjonen har "mandat til pa drepe enhver
klasse A og klasse B forraedere «. Siktede erkjenner at de fleste som ble drept pa Utoya
tilh0r1e klasse C og at han i utgangspunktet ikke hadde mandat til iI drepe disse. Siktede
vurderle derimot situasjonen slik at disse var bam av klasse B forraedere og ville
sannsynligvis ende som kJasse B forreedere selv. Siktede fOrs0kte 8 drepe de eldre og
«hoppet over to som siJ veldig unge ut". Siktede beskrev sine handlinger som en del av
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ideologisk kamp p8 /engre sikt og pa spersmal svarte siktede at han ville ha gjort det
igjen.
Malet med gjennomforingen av Plan B var a "gi et kraffig signar til tolket. Siktede ensket
a pafere Arbeiderpartief "sterst mulig tap" slik at dette tor fremtiden ville "strope ny
rekruttering". Siktede fork/arie at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket og prisen for
forraederiet fikk de betale for i gar.

a

a

"Operasjonen var ikke
drepe nest mulig. men
gi et kraffig signal sam ikke kan
misforstSs. Om at sa lenge Arbeiderparliet kjerer den ideologiske linjen sin og fortsetter
dekonstruere norsk. kultur og masseimportere muslimer sa
de ta ansvaret for dette
forraederiet og enhver person med samvittighet kan ikke landet siff bli kolonisert av
muslimer".

a

ma

Siktede forklarte at dersom han identifiserte de to resterende eellene sa ville dette kunne
redde opptil 300 menneskeliv. Siktede gjentar flere ganger at han er vil/ig til dette
derscm han far gjennomslag for kravliste 1.
Vedrerende fengsling sa ensker siktede a delta pa fengslingsmetet. Han regner det som
sannsynlig at han viI bli rorsekt drept sa siktede ensker at det skal vurderes brok av
"rostning og visif". Siktede er klar pa at han ensker metet fert for apne derer med
pressen til stede. Siktede la til at han "heller tar risikoen med a bli plaffet ned" enn
holde metet for /Ukkede derar. Siktede gjentok at han ensket a bruke uniform under
defte metet.

a

Siktede erkjenner sine handlinger, men ikke straffeskyld.

2 .5

QpPSUMMERING AV AVHI2IR AV OBSERVANOEN pA DVD

Del foreligger DVD fra godt over 100 timers aVhlllr og de sakkyndige ble umiddelbart
bedt om a ga gjennom disse.

Samtlige DVD-avh0r er gjennomgatl av de sakkyndige. Saken er sa spesiell og har
el slik! omfang at de sakkyndige har ansett det hensiktsmessig a etterkomme 0nsket
om gjennomgang av aile avh0r av ham pa CD og DVD. DVD-avh0r

med

gjennomlesing av tidligere avh0r er dog gjennomgatl med mindre intensitet , selv om
observanden har veert omfatlende ogsa nar han har kommentert tidligere avh0r .

De sakkyndige har pa den ene siden ansett det nyttig a ha settih0rt avh0rene for a
vurdere bade observandens psykiske tilsland, hans adferd og selve innholdel i
avh0rene. Pa den annen side kan de sakkyndige, etter gjennomgang , konslatere at
det i liten grad foreligger grunn Iii spesifikk og del aljert gjengivelse av avh0rene , i li ke
lilen grad som ved de skriftlige avh0r. I det f01gende l ilkjennegis de sakkyndiges
generelle innlrykk fra samllige avh0r. Observandens fremslilling, adferd og psykiske
lilstand fremslar gjennom DVD avh0rene sam henimol konstant.
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2.5.1 Avher, opptak p oi CD, datert 22.07.11
De sakkyndige har med saerskill interesse h0rt pi! del avh0ret, $Om foreligger $Om
Iydfiler av 7-8limers varighet . Avh0ret ble tatt umiddelbart etter at observanden ble
pagrepet pa Ut0ya og ble gjennomf0rt i administrasjonsrommet pi! Ut0ya . Politiets
resyme av avh0ret er gjengilt foran . CD - opptaket vurderes kunne gi opplysninger
om observandens psykiske lilstand

sa

naert opp Iii de paklagede handlinger som

mulig. I del fmlgende hilsettes de sakkyndiges oppsummering og vurdering av
Iydfilen.

Observanden fremstar med en noe 0ket tensjon og blir ved et par lilfeller noe agitert,
og mulig litt sint. Han er skuffet over at han ikke m01es av PST og mener at Org-krim
ikke er de rette Iii a m0te en som ham som ideologisk fange . Han fremholder flere
ganger at han ikke vii forhandle med de tilsledevaerende da de ikke er de riktige og al
de er for lite senlrale . Han gjentar ogsa at han vel er a anse $Om el monster og at
han kan fa 4-5 livstidsstraffer og kan bli torturert og drept. Han antar OgS8 al hans
familie blir drept.

Slik de sakkyndige h0rer observanden i avh0ret, er delle foreslillinger han apenbart
er inne i og som I'yller ham bade intellekluelt og emosjonelt. Han st0nner og ma
stoppe noen ganger i avh0rel. Han beklager at han sliler, men sier han kanskje er
skull. Sier bekJager altsa, kan ha skutt meg selv. Er vel heller abstinenser jeg har. NA

er jeg helt b/8st. H0rselsskadet. Store smelter. Har brukl steroider.

Observanden faller imidlertid relalivl lidlig i avh0ret Iii ro og fremslar i aile fall i andre
del

av

avh0rel slik han fremslar i aile senere avh0r. Observanden refererer i hele

avh0rel Iii sin Iilhmrighel Iii den angivelige organisasjonen Knights Templar og
benytler i disse forbindelsene plural vi nar han refererer Iii sine beveggrunner.

Observanden veksler uten opphold mellom ulike temaer.

Han diskulerer krav

vedrorende informasjonsutveksJing i del ene 0yeblikkel , for

sa

a belone al hans

hjerte blmr for det han har vaert tvunget til a gjmre i dag . I neste sekund diskuterer han
Iykkelsen pa den skuddsikre rustningen $Om likemann med politiel , og anbefaler
poliliel a bruke denne ut fra sin egen erfaring. I nesle 0yeblikk redegj0r han i delalj
for sin slalus i organisasjonen Knights Temp/ar, slaver navnet pa lalin og beskriver
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hvilke spesielle egenskaper man ma ha for a gjennomflZlre en operasjon slik han har
gjort na. Han beloner gjenlatte ganger sin kommand0rstatus.

Avh0rel har 10 lange pauser, men observanden er hele veien roli9 og holder lange
ullegninger om sitt poliliske slasled og sier ved ellilfelie al jeg var; bystyret i Oslo
men det var (0r jeg ble revolusjoncer. I perioder snakker han lett og ubesvrerel, og

det kan h0res scm han nesten har latter i stemmen nar det gar opp for avhlZlrer at
observandens bosted Asfa 0sf er garden som tidlige remmet

Observanden har flere ubesvrerede gjentagelser av at detle har vrert den verste
dagen; hans liv og al han har gruel seg Iii denne dagen i to ar. Etter a ha ytret dette

gar han umiddelbart over Iii andre delaljer uten noen h0rbar f0lelsesdellakelse , og
betoner at han var mente seg tvunget av den norske regjering.

Pa el tidspunkt i Iydfilens andre del betoner observanden at det er to celler som har
rilknytning til meg: jeg skal angi de og s0rge for at to operasjoner blir awerget mot at
det inn(0res d0dsstraff og waterboarding (Kall vanntorlur pa norsk, de sakk . anm .)
som tortur i Norge .

Han fremsta r under avh0ret ikke fragmentert eller spesielt forvirret , men fremstar i
slarten pressel og lett agitert . Han presenlerer seg gjenlatte ganger som kommand0r
den

norske

molslandsbevegelsen .

Observanden

fremstar

med

moderat

asscsiasjonsforslyrrelse ved gjennomgang av Iydfilen. Del forekommer ikke legn pa
inkoherens under noen del av avh0ret.

De sakkyndige har etter a ha h0rt Iydfilen

ikke gjort noen vurdering av innholdet i observandens beskrive!ser.

2.5.2 0vrige OVO-avher av observanden
Samtlige

DVD-avhlZlr

er

gjennomgatt.

Observanden

er

samtlige

avhlZlr

samarbeidsvillig og hlZlflig. Han fremstar ikke pa noe tidspunkt inkoherent. Heller ikke
kan del observeres legn til stemningssvingning, spesiell ikke nedstemlhet. Han viser
ikke

j

noen av de gjennomgatte avh0r antydningsvis anger eller emosjonell

engasjement nar han beskriver sine hand linger. Ved et par tilfeller ma han trekke
pusten nar han blir direkte spurt om hvordan han kunne drepe pa den maten han har
gjort, men del er kun sekunder f0r han fremslar like uber0rt.
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Han kan vaere overbaerende mot avh0rer ved sp0rsmal om han er sliten, og ser ut til
a sette sin <ere i a ikke vise tretthetstegn .

I avh0ret 23.07.11 er observanden litt mer agilert enn i senere avh0r. Delle avh0rel
er ogsa den ene gangen hvor han blir emosjonell ber0rt nar han sier garsdagen var
den verste dagen i mitt /iv. Han kommer ogsa med svaert potente uttale lser som al
hvis Arbeiderparti et endrer retning. er vi villige til a tilgi dem og da vii det ikke komme
nere angrep_

Idette avh0rel sier observanden at del va r 13 personer involvert i ordinasjonsm0tet i
London i 2002, allsil 12 forulen ham selv . Ellers redegj0r han for sine poliliske

slandpunkter og for sin aksjon. Han smiler hemmelighelsfulll ved sp0rsmal om
konlakt med andre celler. Han lilkjennegir al han har vaert alene , ogsa ved
vurderinger og plan legging. Han mener fa

kunne gjennomf0rt de paklagede

handlinger, og aldri en kvinne.

Pa sP0rsmai om mililaer bakgrunn svarer han ikke offisielt. men svarer deretter pa
sp0rsmal at han nesten ikke har militaer trening. Pa slutten sier han at han er
overrasket over at del norske regimet ikke bruker tortur. Synes det burde bli innf0rt i
Norge.

Neste avh0r er 29.07.11. Observanden lurer pa om noen fra regJenngen eller
Arbeiderpartiet sitter bak glassruten. Han spekulerer noe senere pa om han blir
anerkjenl som stormesterridder av sine franske, spanske, greske bf0dre, og som
deres 0verste ideologiske leder. Han snakker videre om ideologiske krav fra Knights
Temp/ar som dreier seg om blant annet a fjerne pressest0tten , og om opprettelse av

et nasjonalt vokterrad sam alternativ til den norske regjering.

Fra avh0r 03.08.11 finner de sakkyndige intet a referere . Observanden fremslar med
uendret fremloning.

I avh0ret 09.08.11 hevder observanden a ha studert avh0rsteknikker i rnange ar. Han
forklarer seg om de paklagede forhold pa UI0ya helt ulen emosjoner. Observanden
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bruker av-emosjonaliserte ord som akiiverie og a henrette nar han snakker om
drapene. Han sier del er et he/vete, men hans emosjonelle respons er inadekval i del
han smiler el spesielt, innover-rettel, og slivnel smil nellr han snakker om enkelle
detaljer. Observanden beskriver hendelsene

som et spill pa TV.

Observanden beskriver emosjonsll2ls1 hvordan han henrettet de som 101 som de var
dl2lde. Hadde forberedt meg pa det og tok et hodeskudd pa hver av de, sier han. Blir
mye s/0sing med amo ford; man ma ta et ekstra hodeskudd pa mange. Han beskriver

mange av drapene han forelok og sier: Men jeg tenkte at hv;s noen er sterke nok ;
Norge, sa er det kanskje meg. Jeg foler at mitt folks over/eve/se og min nasjons
over/eve/se er verdt det, disse harde prove/sene (Side 36, dok. 08.09.01).

I avhl2lr 10.0B. l1 fremsto3r observanden ogso3 uforandrel. Han er emosjonsl0S ved
gJennomgang av ytterligere deta ljer knyttet til de paklagede handlinger pa Utl2lya .
Han forteller al han hadde vurdert selvmord f0r han o ... erga seg, men al deUe ikke er
lov. Observanden benytter begrepet selvterminering om del a inlendert ende silt egel

Ii... . Han sier han har a ... lagt ed po3 at han ikke skal bego3 sel... mord. Ved sel... de mest
groteske detaljer om blod og hjernemasse er han reaksjonsl0s og sier han pr0 ... de a
slette eller ignorere del.

Den 13.08. 11 ble det gjennomf0rt rekonstruksjon a... de po3klagede handlinger pa
Ut0ya. Ogsa her fremsto3r observanden uten a bli emosjonelt ber0rt a ... det han
diskuterer og beskri... er. Han rusle r rundl og diskuterer groteske detaljer rundt
drapene scm om del skulle ... aere en befaring pa en byggeplass. Han sier han
kanskje Irodde rekonslruksjonen skulle bli ... anskelig i starten. Han a ...slutter med a si:
Jeg trodde det skulle v€ere veldig traumatisk, men det var det ikke.

I a... hl2lr 26.08.11 lurer observanden pa om media har slartel sel... ransaking nar folk
tar til mottrniE/e. Ogsa i denne samtalen er han helt uforandret. Han forteller om
Knights Temp/ar, om korslogene og hislorisk bakgrunn, og sier: Min oppgave er a
sklive kompendium. I a... hl2lr den 09.09.11 er del gjennomlesing med observanden i

lolal! uendrel skikk.
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I avh0r den 30.09.11 diskuteres kjemi og prosessering av bombe og observanden
deltar med samme intensltet sam f0r. Dette gjelder ogsa avh0r 04.10. 11 .

I avh0 r 12.10.1 1 er lema hvorvidl observanden har vaart Liberia og delaljer
vedr0rende deUe. Observanden vii ikke

svare pa dette . Senere i samme avh0r

sp0rres han om sitt forhold Iii mor og s0ster, og gir delaljer om egen oppvekst. Han
kommer ogsa inn pa al han er sVa'Jrt oppegaende og SVa'Jrt intelligent og forteller om
sin f0rsle million og de seks millionene han hevder a ha lienl f0r 26 €Irs alder. Hvis
noen skulle gj0re det. matte det bli meg.

2 .6

VITNEAVHIZIR

Del er ved de sakkyndiges gjennomgang avh0rt 403 vilner i saken . I del f01gende
gis sltat eller resyme av de vitneavh0r sam vurderes relevant for besvarelsen av de
sakkyndiges mandaI. Dette dreier seg f0rsl og fremst om en rekke venner sam
beskriver observandens ulvikling. Videre er del slekt i naar eller fjernere relasjon .
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2.6.2

halvs0ster pa farssiden, dok. 09,09

Vitnet forleller al hun kun har halt sjelden kontakl med observanden, og da mest
knyttet Iii julefeiring. Hun har ingen detaljerl kjennskap til ham .

2.6.3

2.6.3.1

•se""mclen.snrermeste venn, dok. 09,30

Avh0r23.07.11

Vitnet anser seg $Om en meget god venn av observanden. De ble kjent i 2. klasse pa
videregaende . Vilnet beskriver en normal venn i oppveksten og beskriver hvordan
observanden hoppet av i 3. videregaende , starlet egne firma og sku lie bli rik . Mente
al observanden hadde

e( hig eiter a mari<ere seg og ikke vaere en del av

allmennheten.

Fra avh!Zlrels side 2 hitsetles:
(. . .)
Vitne ble spurt om siktede var del av deffe raggermi!ieet fer han ble kjenr med vitne.
Vitne bekreftet deffe, og at del b1e sluff pi den tiden etter at han b1e kjent med vitne.
Siktede meldte seg ut av miljeet, men ling hang igjen fra den tiden. ring som respekt og
at "ry1de felger deg".
I ettertid, de siste tre arene, startet siktede a spille World of Warcraft. Han isolerte seg i
lepel av eff ar og vitne !raft han kanskje bare to ganger i lfZ!pet av deffe are!. De snaki<et
sporadisk og siktede var heft opps/Ukt av a sitte og spil/e.
Vitne ble spurt am det hadde veert det ferste aret han hadde haft sa lite kanta1d med
siktede. Vitne bekreftet dette, at det var det ferste aret for tre ar siden.
( .. .)

Fra avh"rets side 9 hilsetles:
(. )
Vitne ble bedt am a beskrWe persanligheten til siktede. Han amta/te han sam veldig,
veldig sta. Hvis det var flere kampiser som var uenige med siktede, sto han pa sift. Vitne
beskrev siktede sam at han i utgangspunktet var snill ag amtenksam mot sine
neermeste.
Vitne la til at siktede !raki<et aldri folk pa taeme, at han hadde haft et heyt taleranse niva
for mennesker.
Vitne ble spurt am han hadde applevd naen endringer pa personligheten eller
veerematen til siktede den siste tiden. Han fartalte at siktede hadde forandret seg i tiden
etter at han begynte spille, at han hadde distansert seg. Siktede ensket ikke et narma/t
IIv el/er A4 Ilv. Siktede synes at det var et "rotte race" aft sammen. At man dro ut p8
byen ag skulle tjene mest mulig penger. Vitne trodde at siktede ble pavirket av dette livet
i appveksten ag at han fant ut at dette ikke var sa viktig. Siktede gjorde aldri ting
hafvhjertet. Han gikk ekstremt inn for ting.

a
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Vitne ble spurt om det er de siste tre arene at siktede begynte .; spille spill. Han forkJarte
at dette stemte, men at siktede hadde fortalt vitnet at han etter hvert hadde lagt
spillingen ~pa hylla ~. Dette hadde siktede gjort if"/ge vitne. Han tviffe pa at det var
spillingen til siktede som var den avgj"rende faktoren. Spillingen var noe siktede sa at
han hadde gjort seg fortjent til ettersom han hadde jobbet fre ';r sammenhengende med
de forskjellige bedriftene og prosjektene sine fer dette.

(. . .)
Fra side 13 hitsettes :
( ... )

Han hadde syntes at det var trist, men at dette hadde vaert farens valg. Siktede gikk ikke
rundt "og bar nag" for dette. Siktede var ikke en person som ~bar nag~, han var en som
s';lyst pa livet inn til han "fait inn i for mye tanker".
Ved gjennomlesning ble vitne spurt om a utrede mer om sinnsti/standen til siktede ,
hadde han for eksempel inntrykk av at han pa noe tidspunkt hadde Vlert deprimert. Vitne
hadde tolket det at siktede hadde isolert seg. Dette var ikke et bevis pa at han var
Iykkelig. Siktede hadde hele tiden pastatt at han var trivdes for slik det var. Slik vitne
tolket han ut ffra hans kjennskap til siktede, trodde han at sik.tede isolerte seg for a
beskytte sine naermeste. For ikke dra disse inn i det

a

(. . .)
Videre hitsettes fra siste avsnitt, side 13 og videre fra side 14:
Vitne ble spurt om privat/ivet til siktede, om han eventuelt hadde samboer e/ler kjaereste.
Det var en god stund siden han hadde brukt tiden sin pa noe s/ikt, han hadde hatt noen
~sporadiske damer" her og der, men ikke noe forhold. I ungdommen hadde han ikke hatt
noe problem med dette, da hadde han vaert i forhold. Han var i ef forhold da han skulle
starle en av bedriftene sine og gjorde det s/utt med henne fordi han sku/Ie prioritere
bedriffen. Dette syntes kameratene at var spesielt, de mente at han kunne ha hatt en
kjaereste og gjort andre ting ved siden av.
Ved gjennomlesning ble vitne spurt om han visste noe om legningen til siktede, om han
eventuelt var homo/"II. Vilne fortalte at da han ferst ble kjent med siktede hadde han
oppfattet han som veldig feminin, $Om man; dagens samfunn ka/te metro seksuell.
Vitne tenkte at siden siktede hadde vokst opp med en mor og en sos/er kunne dette
vaere med i en del av forklaringen p'; dette. Det var flere som hadde trodd dette om
siktede, vitne var ikke en av disse.
Vitne ble spurt om han hadde snakket med siktede om dette. Han forkJarte at dette
hadde vaerl en sp0k i kameratgjengen , at det var mange $Om hadde trodd dette. Vitne
ville blM overrask.et hvis det var noe idette, men han hadde jo blitt overrask.et pa andre
mater. Det var ikke slik del sa ut.
(. ..)

2.6 .3.2

Av h"r 17.08 .11

I dette andre avh0ret kommenterer vitnet de samme tema som i det f0rste. Han har
ingen vesentlige tilieggsmomenter av betydning for den rettspsykiatriske erklaaringen .

2.6.4

ve,"" av o b serva nden , dok . 09,39

Det hitsettes fra midt pa side 2:
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De voks!s opp at steinkast fra hverandre, men kj; ; ikke hverandre 58 godt fef
De m~;'f;~
~
~~. Dette var i cirks 1995,
~

hvor han ble kjent med

og god venn
De ble efter hverl en
kameratgjeng, hvor_
var siktedes beste venn i kameratgjengen. Vitne! og siktede
var ikke
nrerme venner at de for eksempel forls/te hverandre hemmeligheter. Et slikt
forhold hadde siktede o~

sa

Siktede var veldig opptatt av II !jene penger. Han startel oPP nere forskje/Hge bedrifter,
som siktede ikke kjenner
mange detafjer rundt. Detta foregikk over cs 10/Jr. og de
fraff hverandre i rorbinde/S8 med at de var en del av samms ksmerstgjeng. I 2006
bodde .
han hadde et konlo, der han /agel og solgte
(slske diplomer.
bestemte siktede seg plutselig to, Ii flytte hjem
til sin mor.

sa

Etter dette kuttet han all kontskt med kameratgjengen. _
tok dette ve/dig fungt. De
hadde OgS8 satset penger i aksjemarkedet sammen De provde
fa tak i han ved
mange aniedninger men han tok aldri telefonen og var ikke interessert i kontakt. /Iopet
av de siste 4 arene har vitnet sett siktede 6-7 ganger. Vffnet husker at siktede pa et
tidspunkt skinnet seg heft, og forklarte det med at han hadde sa tynt har.

a

a

Siktede var ofte opptatt av betegne dagens politikere som "mulfikulturalister", og et
annet begrep han brukte var "suicidal human". V;tnet synes dette var skrullete, sprott
eller komisk. V;tnet og siktede har a/lfid vaert motsetninger, ogsa pa politiske synspunkt.
Pa et tidspunkt, nar det hadde gatt 3 ar siden de hadde saerlig kontakt, tok siktede igjen
kontakt med vffnet. Han fortaffe til vitnet at han skrev pa en bok, men vffnet vet ikke hva
slags bok det var snakk om. Videre fortalte siktede at han hadde leid en gard i Hedmark.
Den skulle han betale 10000 kroner i maneden for. Han hadde leiekontrakt for 1

Vffnet ble bedt om

a fortelle om hva sildede sa om hvorfor han skulle leie denne garden.

a

Vffnet tenkte at siktede var ute etter !jene penger. Dette fordi siktede allfid var opptatt
av statusting og det materielle. Det kunne aldri fa/le han inn
for eksempel pante
ffasker, fordi det ble for nedverdigende for han. Siktede 5nakke! ogsa om ·sukkerbeta",
som vitne! ikke vet hva er. Vffne! synes dette var overraskende, fordi sik!ede aldri hadde
bodd pa lande! eller pa en gard. Han !enk!e at deffe bare var en av de rare tingene
siktede hadde faft for seg a wore.

a

Vffnet forkl8rte videre at siktede alltid har vaert veldig driftig, og at nar han forst sefter i
gang sa far han ting til. Slik tenlde vffnet ogsa da at malet var a ljene penger.
Vffnet ble bed! om

a fork/are hva slags bedrifter siktede har hatt.

Han fork/arie at siktede her drevet med rek/ame, og blant annet fomandlet kontralder
med diverse bygarder om reklameplass p8 bygget. Selskapet fil siktede ble kjopt opp av
JCDK (usikker staving), som vffnet vet er relatM stort i dag. Dette ljente siktede en del
penger "s, men vffnet vet ikke hvor mye, da siktede aldri har snakket om hvor mye
penger han har. Det var visst snakk om et par hundre tusen for dette. Etter dette solgle
han de tidligere nevnte fa/ske dip/omene. Penger ble overfert fil sildedes kon!o fra hele
verden. Siktede hadde ogsa pa et tidspunkt bygd om en avistralle eller sykkel, og leide
en arbeids/es akademiker scm skulle sykle rundt i Oslo og ma kjoreteyet reklamere for
diverse foretak. Konsfruksjonen var imidJertid ikke vellykket og det bJe ikke saerlig mye ut
avdette.
Vffnet ble bedt om B beskrive sildedes person/ighet gjennom oppveksten de hadde
sammen
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Siktede har blant annet fortait at han $Om liten guft brukte s pufte sennep i anus p8
kafter, og plage dem pa denne milten. Dette tenkte vitnet var sadistisk og ble provosert.
Vitnet har imid/ertid aldri tenld pa at siktede kunne gj0re noe sann som handlingene han
na er tatt for. Men samtidig har siktede amid vaert en "awiker" med rare meninger. Dette
tror vitnet at de neste i en forsamling vii bekrefte, altsa at "j0SS, sier han der. Sikfede er
en original skrue, som har vaert en driftig person, som hadde en evne til a tjene penger.
Siktede var ogs,; i en periode opplatt av fysisk trening, og da spesielt styrketrening. Han
hoppel ofte over f0rste time p8 gymnsset fordi han heller skulle Irene. Ikke lang tid r0r
garsdagens hendelse uftaite siktede roran vitnet og flere andre at han ikke kunne dnkke
01 da han inntok anabole steroider. Vitnet synes det var rart at noen kunne si noe sant i
en silk fOfS8mling.
Slik va, siktede, han kunne komme med provoserende uttale/ser, ofte avvikende ifht
kvinnesyn, politiske standpunkter. Eksempler p,; dette er at han trodde del ville vaere
nertsll av inn vandrere i Norge I 10pet av noen sr, og at dagens politiske partier ikke
gjorde nok med dette. Dette har vitnet snakket om mange ganger, og folk har blitt
forbauset over synspunktene hans. Siktede har ds ofte ledd og vaert fom0yc/ med at han
har klart,; provosere folk.

2.6.5

venn av observanden, dok. 09 ,42

Fra avh0rets side 2 hilsettes:
(. . .)
Vitnet sier at de var gode venner I oppveksten, men at konlakten 1de senere arene har
blitt mer sporadisk.. Siktede har alltid haft en sseregen personlighet I f01ge vitnet, men
vitnel sier al han Ikke oppfattel at siktede oppf0rte eller opptradte pa noen speslell mate
mens de var bam. De var mye sammen, og vitnet oppfattet at sildede var "$Om aile
andre .•

(. . .)
Vitnet sier at sildede ikke hadde sa mange venner, og at de vennene han hadde ogsa er
naere venner av vitnet. Vennegjengen har holdt sammen siden de gikk. pa Smestad
skole sammen. Delte er oppegaende og velufdannede personer 1gode jobber. Siktede
har hele tiden vaert "outsideren". Vitnel klarer Ikke sette ord pa maten siktede har vaert
"oufsideren", men presiserer at det ikke er noe som skulle tilsi at han skulle gj0re det
han har gjort, men at hans politiske engasjement var en delav delte.

a

(. . .)

Ellers forklarer vitnet om observandens tilbaketrekning de siste arene og hans
engasjement i data spill og bokprosjektet. Vitnet sier han aldri har tatt detaljerte
opplysninger om dette. Han har ogsa registrert at observanden flyttet til Rena uten
andre tanker enn at det var rart observanden skulle bli bonde.

2.6.6
Vitnet er kjaeresten til

til venn av obs.,dok. 09,55
et par ar tilbake. Hun beskriver

observanden $Om lilt spesiell , opptatt av politikk med saere meninger, l ilbaketrukkel

i hulen sin.

$ok.,",", 1,., 20WSENE·OTlFW8

2.6.7

vennav observanden, dok. 09,60

Fra avhl!lrels side 2 hilsetles vedrl!lrende endring hos observanden:
(...)
Vitnet ble bedt om i fortelle om han har opplevd siktede annerledes de siste irene.
Vitnet sier "helt klarf". Han sier at de var en vanlig kompisgjeng, og siktede "gikk under
jorda". Siktede holdt pa med Internett-businessen sin, men la ned denne. Han flyttet
hjem til sin mor i 2006 eller 2007. Vitnet sier at samme hest $Om siktede ffyttet til sin
mor, dm de en liten gjeng pa jakt sammen. Senere SBmme hest inviterte Wtnet siktede
pa bursdagsfest. Siktede sa han skulle komme, men dukket ikke opp. Han hadde
mange unnskyldninger, og begynte bli "litt rar". Vitnet sier at pa siktedes egen bursdag
et par ar elter at han f/yttet hjem til sin mor, dro gjengen hjem til siktede pi siktedes
bursdag. De snakket mye om at siktede hadde meldt seg uf. De ringte pi dera til
siktede, og det sa ut som noen var hjemme. Men de matte bare dra igjen. De ville hente
siktede for ta ham med pi noe e/.

a

a

( .. .)

2.6.8

venn av observanden, dok. 09,67

Vilnel var med i vennegjengen under v ideregarende og bodd sammen med
observanden . Opplevde ham sam inneslutlel , men likevel sympatisk. Vilnel stiller seg
uforslaende til det aktuelle . Han opplevde observanden sam lite sasia l og h0rte at
han ble spillegal.

2.6.9

observanden, dok. 09 ,132

Vitnet ble kjenl med observanden i 20030g ble etter noe lid ogsa kjaareste med hans
,un opplevde ha fra slarten av som normal og til dels hyggelig
men noe inlens og spesiell. Hun sier: Oet var alltid noe med Anders.
Fra 4 . avsnilt i avh0rets side 4 hitseltes:
( .. .)
Den samme sommeren husket vitne at hun hadde snakket me~m at de kansl<je
burde opps0ke profesjonell hjelp for spi/leavhengigheten til siktede. Vifne sin oppfatning
av alt som hadde skjedd var at siktede hadde gBtt fra
vaere en veldig ressurssterk
person som hadde sift eget se/skap med ansatte. Etter hvert begynte ling 8 falle fra
hverandre og han misfet f0rst de ansatte, deretter la han ned selskapet og flyttet hjem til
moren sin. Delte S8 vitne som et m0nster P8 en som hadde blitt spiJlegal og som hadde
gft( opp livet sitt._
hadde da fortalt Wine af det gikk bedre med siktede, at han ikke
spilte sa mye lengre. I til/egg ble han med ut pa kate og mkidag d~purte han om
dette.

a

a

Ved gjennom/esning opplysfe vitne at dette var aref ter han begynte skrive boken, det
var ikke den samme sommeren. Det var mUligens skolearet 2006-2007.
Beskrivefse av siktede
( Vilne tok frem en lapp der hun fer avh0ret hadde nofert ting som beskrev siktede, hun
brukte dette som ef st0lteark. I til/egg hadde hun laget en tidsHnje over tkispunkt og
hende/ser hvor hun hadde troffet siktede. Delte arket kunne politiet legge ved avhtlJret.
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Side 41 av 243

Vitne forklarie at siktede utseendemessig var veldig pertentlig, ren og ryddig, I (il/egg var
han veldig snobbe(e. Han var opptatt av klokker, merkeklaer og skr0t blant annet at han
hadde "Versage porselen". Vitne hadde reagert pa defte og uttalfe at "ingen gutter pa
var alder kj0pte Versage porse/en". Sikfede hadde en kort Canada Goose jakke som
han syntes at var veldig ku/. Kameratene hans 10 og tullet mye med han pa grunn av
klesstilen hans, at han for eksempel gikk med Lacoste gensere med kragen brettet
oppover, slik moten var for rundt 5 ar siden. Siktede var ogsa veldig n0ye pa har og
skjegg.
Vitne fortalte en histone om
varferdig
en neseoperasjon. Han hadde da
de begge
ford; de da kunne fa avs/ag hvis de
sammen. Vitne
visste ikke om
hadde vaert seri0S da han sa defte
historien
hadde _
gienforialt til henne. Det var tyde/ig a se at siktede hadde taft en
neseoperasjon eftersom nesen var veldig reft og spiss.
( .. .)

Videre hitsettes fra side 9:
Farandringer has siktede
Vitne forlalfe at siktede hadde foramiret seg veldig fra f0rste gang hun hadde moff han
og i /0pet av arene hun hadde kjent han. (Frem til 2009, de sakk . anm. )TiI a begynne
med var han veldig ressurssterk, han hadde bedriften sin og alt gikk bra. Han dro ogsa
ut sammen med kameratene sine. Etter hverl gikk det nedover med han, blant annet
efter episoden med
ra Hviterussland. Han misfet ogsa de ansatte og til sluff
firmaet sift. Deretter begynte han bare spille World of Wareraft. / fralg~istet
sikfede Ieiligheten sin fordi at han ikke hadde haft rad til betale for denne. Siktede
flyttet hjem til moren sin og spilte spin hele dragnet.

a

a

Vitne var ikke sikker pi om siktede nyffet hjem fordi han ikke hadde rad, dette var noe
hun trodde i og med at leiligheten kostet mel/om kr 9-12.000,- for den. Vitne husket at
han matte beta/e leie for 8 bo has moren sin.
D~ tok

han med seg ut var siktede blift lynn og bleik. Vitne sa pa dette tidspunktet
til _
at siktede trengte hjelp. Da forlalte _ at moren til siktede var glad for at
siktede var hjemme, at hun gjerne ville ha han der, og at hun ikke
pi det som
unormal! at han bodde der, _
pr0vd forklare for moren til siktede, at han ikke
kunne bo der, fordi dette var en bj0metjeneste. Moren til siktede hadde ikke taft dette
heft til seg. Tingene om moren til siktede var ting~adde forlaft henne,

a

sa

Vitne la til at denne perioden var i 2006-2007. Sikfede var mye mer stiJle i denne
perioden, han pratet mindre og varmye mindre infens.
Vitne forklarie at det var uttallige ganger at ~adde ring! pa hos siktede for i fa han
med ut pa ting, at sikfede ikke hadde apnet d0ren for han.
Dette var mest i den pen'oden da siktede fremede/s bodde i Ieilighefen sin pa Frogner.
Vitne var usikker pa hvor ofte dette hadde skjedd, og at det ikke var uttalige, men
kanskje gjentatte ganger.

. gift med observandens far, do k. 09,261

2.6.10

Oet hitsettes fra avh0rets side 1:
Vitne forklarie at hun; perioden 1983 til 1994 var gift med siktede Anders Behring
Breiviks far, _Frar dette var vitne
del
ar. De jobbet begge
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Rettspsykiatrisk erkloori ng Breivi k, Anders Behring f.

Vitnet kjente ikke siktede de

Side 42 av 243

arene av hans liv. Det var ferst nar vitnet og_
siktede mer. Da tok de han med pa ferier og turer til

Han var ofte pa bes0k hos dem der, og virket som en normal ung gutt. Siktede har nok
alltid hatt et spesielt forhold til vitnet, mens _
har Vlfrt litt mer fravaerende i
oppveksten. Vitnet vet at siktede har savnet nlfr kontakt med _
Hun vet ogsa at
_
har uttalt til media at siktede ikke ville ha noe kontakt med han, men dette er a1tsa
feil. Siktede var ikke spesielt utagerende opp gjennom oppveksten. Han var grei ha pa
besek. Vitnet og _
var i en rettssak om foreldreansvar for han, og dette har ogsa
dukket
i media na. Det var en litt spesieU grunn for dette. Pa
" ~~~.~~;;~
bodde sammen med sin
i~
- Oslo. Nar siktede var ca 4 ar,
vitnet er
og
'~" ., ble vitnet og ~ppringt av
av
fortalte at det var brak i leiligheten, mer enn det som var vanlig.

a

Vitnet ble bedt om a greie ut mer deta/jert om hva som ble sagt om brake!.
Hun forklarte at de fikk telefon Fra disse naboene, som hun ikke lenger husker navnet
pa. Naboene fortafte at ungene var for mye alene, og det var mye brak derfra, noe som
var tragisk. for vitnet 8 h0re. Hun og _
bestemte seg derfor for 8 s0ke om
foreldreretten for sildede. Hun tror at det var vanskelig fo ~a ta seg av to sma
bam alene og hun jobbet ogsa kveldsvakter. Hun hadde ingenting imot a overta
for siktede. Vitnet hadde i denne forbindelse en del kontakt med
synes hun virket helt grei. Vitnet har aldri hatt noen problemer med
S0knaden om foreldreansvar ble avs/att, og~ikk beholde siktede. Det har ikke
Vlfrt noe ondt blod mel/om vitnet og~a dette.
( .. .)

Vdere hitsettes Fra nederst pa avh0rets side 2:
De har derimot hatt noe kontakt nar hun har yam i Norge, og har for eksempel mettes
for a ta en kopp kaffe og lignende. Da snakket de om lest og fast, og vitnet husker at
siktede var opptatt av.9 imponere. Han liMe fortel/e om s in konfakt med frimureriosjen,
samt hvordan han sku/le klatre oppover i det po/itiske maktapparatet gjennom sine veN i
FRP. Han hadde ogsa f1ere forskjellige finnaer, som vitnet ikke interesserte seg saJriig
for. Hun vet at han har drevet med noen reklameplakater, samt at han har sofgt
mobildeks/er. S8nn SCJm hun oppfatter det, har siktede alltid Vlfrt opptatt av 8 vise at
han duger.

a

Siktede snakkel ogsa om hvor rik han sku/Ie bli, og en dag skulle han vise sin far at han
OgS8 duger. Han skulle hevde seg.
I forbindelse med at vitnet har troffet siktede de senere 8rene, har han OgS8 snakket om
at han skrev pa en bok. Sa vidt vitnet skj0nte, skulle det Vlfre en bok med mange
sitater, samt at siktede skrev om forskjellige historiske hendelser. Hun husker hun ble
imponert over siktedes historiekunnskaper. Denne boka holdt han pa med i mange ar,
og sa hele tiden at han hadde mye igjen skrive fer den var ferdig. Vitnet husker ogsa
at siktede var is/amkritisk. Han var p8stae/ig pa at isIams inntog i den vest/ige verden
var en negativ ting, og tenkte pa hvordan det skul/e ende. Dette var ikke noe vitnet likte
a diskutere med siktede, sa hun bega seg ut i diskusjoner om del. Hun har ikke del
samme synet pa del som han. Det var likevel ingenting siktede sa om innholdet i boka
som skulle tilsi et terroristisk innhold.

a

Vitnet ble bedt om
husker godt.

a fortelle om eventueUe episoder fra bamclommen til siktede SCJm hun
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Hun forkiarte at hun ikke kommer pa noen spesie/le episoder. Hun husker at hen var
veldig kontaktsllJkende, og var takknem/ig for oppmerlr.somheten han fikk, for eksempe/
nar noen sa ja til lese for han flllr Ieggetid. Han var ydmyk pa denne maten. I til/egg
oppfattet hun siktede som en beskjeden og stille gutt, som ikke hadde noen spesielle
uffordringer i oppveksten. Vitnet merket dog at siktede til en viss grad var bitter for sin
far, siden han ikke tilbrakte nok tid med han el/er de andre Slllsknene.

a

(. . .)
Fra nederst poi avh llJrets side 3 hrtsettes:

Siktede snakket ved dette m0tel ogsa al han ikke lenger kom til a pr0ve
med sin far, han opplevde ingen respons og gadd ikke det mer.
Vitnet ble spurt om

a oppna kontakt

a fortelle om forho/det me/10m siktede og hans mo~

Hun forklarte at hun har greit inntrykk av forholdet mel/om demo Vitnet snakket med
mars i ar, og hun fortalte at siktede hadde latt en tur til Sverige for a hente
sift firma . Han hadde da bodd hjemme en stund. Vitnet husker ikke navnet til
firmaet del skul/e VEere snakk om. Siktede har haft diverse firma, men vitnet har aldri
VEert involvert noe i del.
( .. .)

2.6.11 Vitne

tid I venn, dok 09,289

Vitnet er barndomsvenn av

observanden .

Han er omtalt i observandens

Kompendium som en ~ enn. Vitnets utvikling er kommentert i kompendiet,

og i avhlZlr forelagt vitnet.

Vitnet sier han er lei seg over a vaere nevnt slik han er. Han sier han opplevde
observanden som en god , ressurssterk kamerat til a stole pa.

Fra avhlZl rets side 5 hitsettes:
Vitne tror Anders har konstruert sin fortid for at det skal skapes en arsakssammenheng
til det han har gjort Hvorfor han har gjort dette, kan vitne aldri forsta. Pa sp0fSma/ om
vitne selv har lest detfe, svarte han at han har gatt igjennom hele manifestet, og finiest
de/en om Anders sift privatliv. Han har lest og dannet seg et inntrykk.
Vitne er veldig lei seg for at han er nevnt piJ den mBten han er.
Pa sp0rsmal om hva vitnes inntrykk er av hva Anders har skrevet om vitne, svarer vitne
at han ikke skjonner hvorfor han har skrevet de tingene. Noen av tingene er direkie
selvmotsige/ser.

".en er at han (Anders) sier han sluttet a henge med vitne,l
t A. Samtidig skrtver han at vitne slutfel iJ henge med _
for sine
venner. Dette er tidspunki B. Til slutt
(Anders) levde under beskyttelse av vitne og hans
venner, underforstatt at han hang sammen med dem o Dette blir tidspunkt C. Det blir
i"asjonelt. For
knytte vitne til islamske
·
som han selv (Anders) misliker,
konstruerer han en historie om at han hang
for vise at han levde
unde~ beskyttelse. Han plasserer seg
der han allerede har
plassert seg selv et annet sled. Han var ute av bildet.

a

a
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Tidspunktene er ganske iJlustrerende. Anders trengte en historie. Han g/emfe s sjekke at
det ikke passet. Blant annet hang aldri Anders sammen med vitne nsr vitne begynte s
henge med sine
venner. og at han /evde under beskyttelsen av vitne og
hans
venner. Vitne oppfatter av Anders knytter vitne opp mot visse
isJamske prinsipper.

Vitnet beskriver at observanden i kompendiet har diktet rundt vitnet og at
beskrivelsene enten er direkte feilaktige, $Om for eksempel om muslimsk identitet og
begivenheler dertil , eller stekt manipulerte.

Som eksempel pi! delle siste mener

vitnet at observanden har konstruert historier om at vitnet har en omfattende kriminelt
fortid og sier at vitnet har sittet i fengsel. Dette sier vitnet er feil.

2.6.12 Andre vitner med personlig kjennskap til observanden
Del er avh0rt en rekke vitner $Om har perifer kjennskap til observanden, bade i hans
familie, og i hans tidligere bekjentskapskrets. Feltes for aile disse er at de kun har
perifer og upersonlig kjennskap Iii observanden (For eksempel dok . 09,324, tidligere
kollega) og ingen oppdalert eller spesifikk kunnskap om ham de senere iIr.

Eksempel pa det siste er dok 09,307 hvor vitnet kjente observanden perifert fra
Tasen-milj0et og gir en noe annen beskrivelse av milj0el og hendelsene der enn

observanden, som i sitt kompendium har beskrevet mye mer dramatikk enn vitnet
gj0r.
Vitnet~ Dok

09,350) jobbet sammen med observanden (vitnel sier han sparkel

observanden fra bedriften) , men beskriver ingen personlig konlakt ul over en politisk
uenighet $Om f0rte til brudd fra observandens side. Vitnet er av observanden i nevnt
$Om observandens mentor. Delle tar vilnel avsland fra, og har skrevet korrigerende
kommenle rer til delle pa Facebook .

I dok . 09,354 beskriver
og

til en av observandens barndomskamerater

observandens

en

upatallende

kontakt

med

observanden og hans familie gjennom observandens barndom.

Det foreligger noen vitneutsagn fra helt forskjellige milj0er som mener de har halt
homofil kontakt med observanden.
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2.6.13 Vitner

pa fastlandet (Ut0ya dok. 09 ,01,01, 09,01,02 09 09,01 ,15)

Oisse vitnene var til stede da observanden ankom fergeleiet pa fastlandet og hadde
kontakt med ham der. Observanden legitimerte seg og ba om a bli satt over pa 0ya
umiddelbart. Gjennom vitneavh0rene fremkommer at vitnene ikke observerte noe
spesielt ved ham.

2.6.14 Ut0ya : Rapport innsatsleder Gasbakk, dok. 07,01,01
Fra vitneavh0re t hitsettes:

I·· .)
Den f"rste baten med 5 tj menn fra Delta ankom land ca 30 sek til 1 minutt for oss. De
fikk informasjon fra personer som kom lopende at gjemingsmannen var nord pa Utoya.
De lop umiddelbart den retningen.

sa

Da vi naermet OSS Utoya h"rte vi mange smell fra et vapen, og
nedslag fra
prosjektiler pa sydspissen av Utoya. Vi tok oss umiddelbart i den retningen. Vi begynte
forsi lope langs vannkanten, men tok oss inn piJ eya og tortsaffe piJ en traktorveg mot
Skoiestua. Det var da 3 mann fra Delta, Pb ~g meg.

a

Da vi kom fiI skolestua ble jeg oppmerksom pa at det var skutt to skudd inn i vinduet pa
ytterdora. Jeg torsto da at siktede hadde vaert der. Samtidig begynte tj menn fra Delta a
rope bevaepnet politi. Vi tortsaffe piJ skra over et apent lende og gjennom krattskog. Tj
menn fra Delta observerte siktede, og han sto foran oss med hendene hevet over hodet.
Siktede hadde pa seg en Hhjemmelaget" politiuniform. Han hadde en sort bukse med
reneks pi hvert ben. Han var videre iferl en tettsittende sort troye med polifimerking pi
hver overarm. Jeg oppfattet det som om politimerkingen var tapet pil. Han hadde ogsa
en rigg med lommer pa magen. Disse var fyIt med magasiner med skarp ammunisjon.
Han hadde ogsa orepropper i "rende med ledning som gikk ned i en Ipod.
Siktede fulgte vare ordre og /a seg pa bakken og ble pasatt hilndjem. Han sa da at han
sa pi oss som bredre, og at han ikke var ute etter oss (politlet). Han sa videre at dette
var et statskupp og malet var ramme Arbeiderpartlet som is/amiserle Norge.

a

Han forlalte videre at han var en av fre celler. Den ene eellen hadde satt av bomben i
regjeringskvarlalet, han var celie nr to pi Utoya og den fredje cellen hadde ikke iverksatt
sine planer enda.
Nar den !redje eellen iverksaffe sine planer kom det fila bli et he/vete. SiktOOe sa at han
ikke ville forlelle mer, og skulle han si mer, matte po/itlet innfri nere krav som han hadde.
Siktede k/aget ogsa over smerter i den ene fingeren hvor han hadde et sar.
Siktede hadde pa seg et lamy/ster med en pistol pa hoyre lar. Pistolen hadde sleiden i
bakre stilling moo tomt magasin i vapenet. Deffe var en 9 mm pistol. Det ble funnet et
tohilndsvapen 5-10 meter bak siktede. vapenet hadde magasin i med flere patroner.
Det var ogsa skudd i kammeret ifolge tj menn fra De/ta. Dette vapenet hadde kaliber
5.56 mm.
Siktede bJe vaerende sammen med
sydspissen av oya. Der b/e det ,t"rie'

m,<i

Delta, og vi andre fortsatte ut til
skadde.

Det la to dode personer noen meter bak siktede.
tilbake til brygga pa Uteya, og knyttet meg til AksjonslOOer for Delta, Pfb
;om var der sammen med Delta mannskaper. Vi fikk pa dette stadiet opplyst
pi oya. Detble sagt atdet vartre-fem gj menno

m,mn

SIlk.,.... 1,., 20WSENE·OTlR.us

Pfb ~endte mannskaper ut i sok pe oya for e avdekke ffere gj menn, drive
med forstehjelp og evakuere skadde, Det var hele tiden en strom av evakuerte personer
som kom lopende, samt at det hele tiden ble beret frem skadde personer. Disse b/e
fraldet med bater over til fastlandet. Her ble det brukt bater fra frivillige, Rode Kors,
Brannvesen, ferga Utoya m.m. Det var ogse en tilstrom av politimannskaper fra
forskjellige distrikter. Disse ble sendf ut for evakuere personer og drive forslehjelp.

a

Del var samtidig bater med politi og frivillige rundl oya som drev med ferstehjelp og
evakuerte personer $Om hadde evakuert seg ned i fjel/skrenler og fait ned i
fj;»resteinene.
Siktede ble etter hvert taft med til hovedhusel pe eya, og overlevert til tj menn fra Oslo
Politidistriktved Pb ~gP~
(. . .)

2.7

BARNEVERN ISOSIALKONTOR I BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Del er vedlagl saksdokumenlene en belydelig mengde dokumenler fra begynnelsen
av 80-lallel grunnel barnefordelingssak og observasjon pa Sialens senler for barne og ungdomspsykialri. Videre er del vedlagl dokumenler fra 1994 Iii -95 hvor
barnevernel gjorde en undersl2lkelse i forbindelse med at observanden bJe arrestert
for tagging .

2.7.1 Barnevernssak 1981-1984

Avlastningshjem 1981
Saken slarte r med al observandens mor i 1981 tar konlakl med sasialkonlorel hvor
del i nolal 03.08.81 beskrives al hun sl2lkle om opphold i weekendhjem for
observanden , kanskje ogsa for hans sl2lster. Sl2lknaden begrunnes med eneomsorg
for bama med liten avlaslning da hun er uten venner og slektninger i Oslo. Hun
beskriver sl2lnnen sam megel krevende og hun har etter hvert blil! nedslill bade fysisk
og psykisk . Hun hadde , for a bedre innleklen , lenkl a la halv nattvaklsslilJing sam
hjelpepleier. SIIlknaden anbefales i vedlak 16.10.8 1 og avlastningshjem finnes.

Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri SSBU 1983-1984
Observandens mar 10k konlakl med familieradgivingskonlor primo 1983 og ble
deretter henvisl SSBU hvor hun og barna ble mollall i familieavdelingen Iii el opphold
fra 01.02.83 til 25 .02 .83. Fra innkomslnolalel hilsettes fra side 2:
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2.7.2 Barnefordelingssak 1983
Pa el eller anne! tidspunkt i 10pet av varen 1983 er far kommet inn i saken med
advokat og far meddelt de bekymringer man har gitt ultrykk for fra SSBU da han i
brev

25.08.83

mottar

behand lingsopplysningene

derfra .

Fa r

begjoerer

foreldreansvaret for observanden, noe mor via sin advokat bes!rider. Del kommer Iii
en viss korrespondanse mellom advokalene og 3. oktober 1983 feller Oslo Byrett en
forel0pig dom som frifinner mor. Reiten har da bestemt al det ska l oppnevnes 10
sakkyndige som skal utrede saken . I mellomtiden skal observanden forbli hos sin
mor.

Dommen f0rer til at far oppgir silt krav om foreldrerelten og Oslo Byrett avslutter
saken i ny dom av 23. Oktober 1983 da partene i felles prosesskrift har anselt saken
scm forlikt .

Far grunngir via sin advokat silt standpunkt

brev Iii SSBU datert 06.10.83. Fra

brevet hitsettes:
na gift sin kjenne/se i ovennevnfe sak og den gikk ut pa

~::;:'!:
kl

,h"n, kone

a

har etter m0tet i byretten begynt n0{e.
de {0/e/sen av at det var kiargjort at Anders befant seg i en
og de n0/te da ikke med 0nske Anders velkommen i s itt hjem.

a

Na f01er de fmidlertid at de ma kjempe for a fa Anders. Dette er en ny situasjon, og de
{0/er seg plutselig plassert f omstendigheter de aldri har hatt til hensikt haYne i. De vii
ha Anders dersom hans navserende situasjon er uholdbar, men de viI ikke vsere med pa
a sverte hans navserende situasjon for a fa ham.

a

er derfor av den {ormening at dersom det offentlige finner at Anders
blZ!r de i kraft av sin myndighet gj0re noe med det, og hans 0nske
for Anders star ved makt.
Jeg har na pr0yrJ
kommentar.

a bel"e

pa saken, og vii gjerne h0re din

Elter delte gar del et brav datert 28.10.83 fra SSBU vI psykolog
scsialkontor hvor

saken , og avslulter som f0lger:

Det er dermed igjen oppstatt en ny situasjon som barnevemet ma forholde seg til. Vi
star fast p8 var opprinnelige konklusjon om at Anders' omsorgssituasjon er sa svikfende
at han star I fare for utvikle mer atvorlig psykopato/ogl, og vi medde/er herved p a ny
var vurdering om n0dvendigheten av en endret omsorgssituasjon for Anders, noe vi
mener vi har plikt til etter Bame/ovens §12, j fr. § 16 a. Etter at far har trukket sift
s0ksma/, b0r bamevemet fa opp saken pa eget grunnlag.

a
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Barnevernet oppfatter dette som en bekymringsmelding, og igangsetter en utredning
som ender med rapport datert 04.04.84. Del hilsettes fra rapportens side 3:
Aktuell situasjon:
_

distriktssosialkontor har unders0kt saken i h.h.t. Bv-l. § 17 ved hjemmebes€Jk
19112-83, 9/1 og 812-84, ved vBf hjemkonsulent, og ved kontakt med mor pa kontoret.
I utgangspunktet syntes kontoret som om (amilian fungerle bra. Mor virket ordnet og
ryddig, mad kontroll, -lett snakke mad, rolig og uanfektet uansett innhold i samtalen.

a

Piken var rolig, veloppdragen og forsiktig.

wc,

A var en sympatisk, avs/appef gutt mad at lunt smil, som
at en umieJdelbarlliker
ham. Under samtale i hjemmet sart han opptatt ved spisebordet mad spill, leire og
playmo sammen med mor og hjemkonsulent. Etter en stund ble han sittende alene pa
kj",kkenet mens vi snakket i stuen. Det kom aldri til noe debatt, el/er aldri sagt et vondt
ord familiemedlemmene i mel/om. A var sv<ert veloppdragen, aldri grinete eller i
opposisjon. Mor skifter ikke uttrykk og blir ikke opphisset i vanskelige situasjoner med A.
Hun snakker rolig og A mottar meldingen og gj",r som hun sler.
Til tross for at situasjonen til det ytre virket harmonisk ved yare hjembes0k, har vi grunn
til stille sp",rsmal om hvordan familiemedlemmene reagerer i vanskelige situasjoner,
nar hjemkonsulent ikke er tilstede. Disse observasjonene er gjort i morgen-,
ettermiddags- og leggesituasjon, f",rste hjembesr!Jk anmeldt, de to siste uanmeldt.

a

Mors forslag till",sninger:
Mor 0nsker at hun fikk avlastning ved at far benytter seg av samvrersretten.
Vurdering: 37 argammel fraskill kvinne med omsorgen for 2 bam, piken f. -73 og A .

f.

-79.
Anmeldelsen fra Statens Senter og rapporlen gjelder A : " Mor har veert i sporadisk
kontakt med vart kontor helt siden separasjonen fra A's far sommeren 1980.
Fra september -82 til juli -83 var kontakten regelmessig. Fra oktober -83 har hun hatt
noe ",konomisk hjelp i tillegg til hjembes0k j fomindelse med bamevemssaken.
I perioden frem til mor selv kontaktet Statens Senter for bame- og ungdomspsykiatri i
januar -83, ble saksbehandler tiltagende bekymret over spesielt A 5'situasjon. Det ble
etter hvert
.
..
.
.
fungere i
fomold til A:

a

Saksbehandler f01te at hun bade for egen del og p.g.a. fomoldet til A kunne ha nytte av
kontakt med behandlingsapparatet, og
det som meget positivt da hun selv tok
kontakt.

sa

a

At Statens Senter konkluderte med
foresla fostemjemsplassering, var noe
oveffaskende, men fant det riktig st0tte dette srerlig fordi mor flere ganger selv hadde
foreslatt en slik lr!Jsning. Saken ble den gang ikke lagt frem for Bamevemsnemnda, fordi
fars utspill om overta foreldreretten kom.

a

a

En hadde etter dette ikke kontakt med mor pa flere maneder fordi en visste at saken var
forretten.
Da anmelde/sen fra Statens
28/10 83 kom , fant man
p.g.a. tidligere kjennskap til familien, grunn til ta den meget alvorlig og satte j gang en
unders0kelsessak etter bamevemslovens § 17.

a

111

F

TI

En fant at situasjonen rundt familien var noe endret. De har slaft seg til ro i ny bolig, og
tilvaarelsen synes ha blitt mer staM If/g. bamehagen (ungerer A. meget godt og de
har intet bemerke til forholdet mellom ham og mor.

a

a

Saksbehandler mener fortsatt at det er grunn til a vaare bekymret med tanke pa hvordan
mor vii kunne komme til a mestre senere kriser, men finner ikke at denne bekymringen i
seg selv er nok til a foresla omsorgsovertagelse.
En har vurdert hvilke andre tiffak som kan settes inn fra kontoret, bl.a. tilsyn med
familien. Det er svaart begrenset hva kontoret har av ressurser for
kunne ha
regelmessig oppf01ging av familien og vii antyde at dette viI komme til dreie seg om
hjemmebes0k ca. en gang pro maned. Hensikten med fores/a ti/syn vii vaare kunne
holde seg a jour med familiens sifuasjon og evt. forebyggelforhindre at den blir mer
presset. Til tross for at det ser ut som om situasjonen na er mer stabil vet vi at det i
perioder har toppet seg opp for mor og at hun da har uttrykket at hun vanskelig makter
situasjonen. En vii igjen ta opp med mor om hun er interessert i st0ttekontakf eller
weekend-hjem for at A. skal fa andre voksenkontakfer enn henne.

a

a

a

a

Det er ogsa viktig at mor og far finner en praktisk ordning med hensyn til at A . skal
kunne ha samvaar med sin far, noe som ogsa mor har uttrykt som 0nskefig.
Konklusjon: Til fross for at en
vei deler den bek.ymring som kommer til uttrykk i
anmelde/sen fra psykolog
ved Statens Senter for bame- og
ungdomspsykiater, finner en
iAAe er akfuelt i den navaarende
situasjon. Jfr. lov om bamevem § 19.
vii derimot
tilsyn i en kort periode t.o.m.
des. 1984 for at sosialkontoret fortsatt skal kunne holde seg fortllZ!pende orientert om
familiens situasjon og f01ge A. .. utvikJing.
Forslag:
1. Hjemmet settes under tilsyn i.h.t. lov om bamevem § 18 a -Aff etter forholdene i
det enkelte tilfelle kan nemnda gjennomf0re en eller "ere av f01gende
forebyggende iltgjerder:
a) Sefte heimen under tilsyn ved at den oppnevner tilsynsflZ!rer for bamet etter
reglene i kap. VI" jfr. § 18 a:

-Vemetiltak som omhandlet i dette kapitelet kan treffes overfor bam under 18 ar
a) nar banet blir slik behandlet eller leversunder slike forhold at dets he/se

(fysisk-psykisk) eller utvikling utsettes for skade eller alvorlig fare.
Vi bygger vart fors/ag om ti/syn pa at mor gjentatte ganger har gjort henvende/ser
med 0nske om
fa hjelp i krisesifuasjoner, f.eks. hjelp til f8 plassert bama i
fosterhjem, weekend hjem o.s. v. og at hun dere etter ofte har skfftet mening m.h.t.
n0dvendigheten og nytten av dette. Vi finner det derfor nedvendig a flZ!lge opp
familiesituasjonen i en kort periode, gjennom regelmessig kontakt fra
sosialkontoret.

a

a

Vi bygger ogsa vart forslag pi uttale/se i forbindelse med anmelde/se fra Statens
Senter for bame- og ungdomspsykiatri som mener at Anders omsorgssituasjon.- er
sasviktende at han star i fare for autvikle mer a/vorlig psykopatologi.
2. Tilsynet utflZ!res fra
3. Ny rapport innen 111 85.

Den 25.06.84 gjl2lres i Oslo Barnevernsnemd fllligende vedtak:

og utta/te seg.
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Pi bakgrunn av advokatens fremstilling og dagens sifuasjon i familien vedtar
bamevemnemnda utva/g I f0/gende:
Enst. vedtak: 1. Nemnda finner at vilkirene for vemetiltak ikke er ti/stede, jfr. BvL § 16 a.
Saken henlegges med de unders0kelser som er foretatt, jfr. Bv!. § 17.

2.7.3 Barnevernssak 1994·1995
11994195 ble det apnet ny barnevernssak da observanden, den gang 15 ar gammel,

ble tatt pa toget fra Danmark alene med et stort antall spraybokse r i bagasjen. Sa ken
ble henlagt uten hjelpetiltak og barnevernets arbeid med , og konklusjon i saken
gjengis nedenfor:

Avslutning av unders~kefsessak etter lov om
henlegge/se uten tiftak etter s amme lov.

barneverntjenester § 4·3.

15.03.95

NAVN:
Anders Behring Breivik,
BAKGRVNNlMELDINGS INNHOLD
Melding mottatt fra bamevemvakta i Os/o den 23. 12.94 Gutten ble stoppet pa Os/o S av
politiet da han kom med tog fra Danmark med 43 spraybokser i veska. Mor visste ikke at
han var i Danmark.

a

Han har wert i Danmark en gang tidligere uten si fra til mor. Guffen har to anmeldeiser
pi seg fra f0r angiende tagginglskadeverk. (Februarlmars 1994).
Vt fra det barnevernvakta har av opplysninger, vurderer de dette som bekymringsfu/lt og
formidler saken videre til barneverntjenesten ved VI/ern sosia/senter til orientering og
evt. oppf0lging.
Meldingen ble avklart den 13.01 .95.
ARBEID MED SAKEN
18.01 .95: Telefonhenvende/se tilOs/o politikammer for mer opplysninger om hvem som
er saksansvarlig der.
25.01 .95: Telefonhenvendeise fra Majorstua politistasjon med opplysninger om hvilken
skole gutten gir pi, samt opplysninger om at han vanker i et kjent taggenni/j0.
25.01 .95: Samtale med gutten og mor her pi kontoret.
30.01 .95: Samtale med gutten her pa kontoret.
02.02.95: Brev fra Anders om at han ikke 0nsker mer samarbeid med barnevernet
p.g.a. "avs/0ringer" pi skolen.
07.02.95: Avtale om samtale med gutten her pa kontoret. M0tte ikke.
13.02.95: Avtale om samtale med mor og gutten her pi kontoret. Ingen m0tte.
F0rstegangssamtalen bar stort sett preg av informasjon om og avk.laringer av de
beskrevne forhold.
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Moren er bekymret for at srmnen skal hayne i en kriminell/0pebane. Gutten har et noe
mer bagatelliserende forhold til det meldingen dreier seg om.
UI fra det som kom fram i samtalen har mor og gutten skvaeret opp angaende hans
ufflukler til Danmarl<.
VURDERING IKONKLUSJON
Vi inngikk et samarbeidsforhold med gutten og hans mor, men senere har gutten skrevet
et brev til OSS hvor han gir uttrykk for at han ikke onsker ytterligere samarbeid moo
bamevemef. Mor har ogsa trukket tilbake samtykkeerl<laeringen til innhenting ay
opplysninger.
De forholdene som er beskrevet sees som lite alvorlige fra bamevemtjenestens side.
Det faktum at gutten har yaeft i Danmarl< alene uten til/atelse fra foreldrene kan i og for
seg vaere iI/e nok, men iso/eft sett S8 er det mer et fami!ieanliggende 50m iAAe krever
saerskilt inngripen fra bamevemtjenesten.
Nar det gjelder taggingen/skadeverl<et, er det forhold 50m er oppgjort ifht. skadelidte
etter megling i konf!ikfradet 21.06 .94.
Samta/en med mor gay inntrykk ay at hun ser a/vorlig pa de beskrevne forholdene. Hun
gir OgS8 inntrykk av 8 yaere i stand til
10se prob/emene selv i hjemmet, evt. i et
samarbeid med guttens far.

a

Det som sitter igjen som en reell bekymring er den ti/h0righeten han evt. har til
taggermilj0et. Slike mig0er har ord pi seg for a ha gj0remal og atferd 50m kan grense
mot kriminelle handlinger. Gutten selv sier han ikke vanker i noe taggermig0 /enger.
Saken vurderes som ikke
bamevemtjenestens side.

alvorlig

nok

til

a

g8

inn

med hje/petiltak

Vilkarene for § 4~4 i Lov om bamevemtjenester anses ikke 8 vre-re tils/ede,
unders0kelsessaken henlegges uten hjelpetiltak.

fra

sa

UI/em 50sialsenter bamevemtjenesten

2.8

OBSERVANOENS KOMPENDIUM, OGsA OMTAL T SOM MANfFESTET

Der de sakkyndige refererer Iii sidelall i kompendiel , viser disse Iii den nummerering
av sidene $Om brukl i poliliels arbeidskopi i PDF-formal . Kopien er pa 1801 sider. I
arbeidskopien er aysnitt med lilen skrift i del opprinnelige kompendiel er omgjort Iii
normalskrifl .

2.8.1 Premisser for de sakkyndiges gjennomgang av kompendiet
De sakkyndige har ",aye vurdert i hvor stor grad del er hensiklsmessig a ga inn i
observandens kompendium 2083, heretter kalt kompendief.

I ulgangspunklel vurderte de sakkyndige kompendiel $Om en mulig viklig kilde Iii
informasjon. Etter al de sakkyndige kom i gang med samlalene med observanden ,
og da erfarte hans samarbeidsvilje og samarbeidsevne , har vi kunnel redusere
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kompendiels belydning som informasjonskilde for den rettspsykialriske erklaeringen
vesenlllg. De sakkyndige har funnel del langl mer nyttig a be observanden
kommenlere de forskjellige lema kompendiet dekker, direkte, i den grad disse har
vaart av betydning for den rettspsykiatriske erklaeringen.

Ved gjennomgang av kompendiet har de sakkyndige vurdert om del inneholdt
opplysninger $Om gikk ut over del observanden har forlalt Ii i de sakkyndige. De
sakkyndige har gjennom samlaler ogsa bedt observanden om a vurdere deler av
kompendiel og fa hans betraklning av hvordan disse antas a fortone seg for den
alminnelige leser.

De sakkyndige har i liten grad galt inn pa den historiske delen av kompendiel og
helier ikke gjort dette Iii gjenstand for ytlerligere drlllfling med observanden.
Observanden har i samlaler med de sakkyndige redegjort for den hisloriske delens
betydning for kompendiet, og har forsikret de sakkyndige om sitt meget omfattende
sludium av lema . Dette redegjlllres for i reteral fra samlalene.

Likesa har de sakkyndige i lilen grad latt ulgangspunkl i kompendiel i en
gjennomgang av observandens politiske syn og hans begrepsbruk knyttet Iii dette.
Imidlertid har dette vaart lema av stor belydning for observanden, og aile begreper i
kompendiet av spesiell belydning er blitt ber0r1 og redegjort for av observanden sa
langt delle har vaert 0nskelig og mulig. De sakkyndige har gjennomgall kompendiels
innledende kapiller for a forsta observandens grunnide og tenkning, og for a se al
vesenllige omrader ikke er utelatt.

De sakkyndige har oversiklsmessig gatt gjennom de mer tekniske og kjemiske sider
av kompendiel . De sakkyndiges interesse for disse omradene har begrensel seg Iii a
se om de rl2lper spesielle inkoherente sider hos observanden, altsa se om han
fremstar samlet elier tragmenlert. Den samme belraktning har vi ogsa brukt pa den
operasjonelle delen av kompendiel. hvor observanden beskriver forberedelsene til de
paklagede handlinger.
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2.8 .2 Viklig papekning:
De sakkyndige understreker at de ikke har tatt stilling ti l observandens

politiske

budskap eller stasted . Dette ligger selvsagt utenfor de sakkyndiges mandaI. Likesa
har de sakkyndige ingen kvalifikasjoner til a vurdere kompendiets littercsre kvalitet
eller kvalilelen pa det materia Ie han har sitert eller selv produsert for 0vrig .

For de sakkyndige har det vcsrt den egosentriske vinklingen kompendiet har som har
ViErt av belydning og interesse , altsa observandens egengiUe betydning bade direkte
ulledel av hisloriske begivenheler og hans derpa f01gende egengitte , fremtidige
betydning for Europa og verden.

De sakkyndige vii kun gi en kort generell og noen korte spesielle kommenlerer
Iii kompendiet og kompendiets innhold:

2.8.3 Overordnet betraktning :
De sakkyndige undret seg umiddelbart

over hele konseptet med kompendiet.

Observandens annonserte intensjon med kompendiet er

a

frelse Europa 'fa

multikulturalisme og islamsk overlakelse, og han har ovenfor de sakkyndige menl at
utbredelse av kompendiet var hans endelige mal med hele operasjonen. Han har
imidlert id hatt f1ere vinklinger pa sistnevnte .

Pa denne bakgrunn har de sakkyndige regislrert observandens manglende evne Iii a
se kompendiets apenbare, banale , og til dels direkte infanlile fremstillingsmate i noen
deler av del. Observanden fremslar, bade objektivt gjennom skoleprestasjoner og
ved klinisk inntrykk , heller intelligent enn det motsatte.

De sakkyndige finner det

derfor rimelig a stille sp0rsmal ved hvilke arsaker som da ligger Iii grunn for al han
kan har laget el slikt skriplum.

Med utgangspunkt i at man kan konstatere hans intelhgens, ma man st ille seg
sp0rsmalel hva en slik manglende , overordnet forstaelse kan komme av o De
sakkyndige har satt dette i sammenheng med en utvikling hos observanden, hvor
han fra et tidspunkt me 110m 2000 og 2006 synes a miste og deretter mangle de
overordnede, kognit ive og intellektuelle funksjoner som man ville forvente at han tok i
bruk for a vurdere omverdens opplevelse og forstaelse av produktet.
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De sakkyndige kommer

i vurderingskapiltelel

tilbake til at denne overordnede,

kognilive og intellekluelle svikten forefinnes som et grunnlag for aile observandens
vurderinger.

NiH man betrakter kompendiel ul fra delle perspektivet, fremstar det bade i enkelte
deler og som konsept noormesl pal elisk egosenlrisk hvor han pa del mesl banale ga r
inn pit detaljer omkring sine tanker og gj0remal noormesl fra f"dsel til dags dalo.

Slik delle fremstar for de sakkyndige , gir kompendiel bade i sin helhel, og i detaljer
$Om kommenteres nedenfor, klare mistanker om grunnleggende og bakenforliggende
slorhetsfo reslillinger.

En slik egosenlrisitel kan megel vel forklares som en funksjon av den manglende
dislanse og selvkritikk det ligger i grunnleggende slorhelsforeslillinger.

Delle

gjenspeiler seg i maten observanden behandler sin egen betydn ing, og i maten han
etter hvert ender opp med a utpeke seg som en forl0ser for den nye tid og del nye
Europa.

Selv om observanden i kompendiet noen steder modifiserer sin egen betydning ved
a henvise Iii at del kan voore flere en ham som kan fa innflytelse i fremtiden , fremstar
manifeslel noormesl som f0dselsskriftel $Om lanserer hans betydning i en noormest
allomfattende senere frelsesammenheng .

2.8 .4 Spesi elle betraktninger:

2.8.4.1 Grunnleggende st orhet sforestilling er
• Knights Templar
De spesielle deler som umiddelbart har fangel de sakkyndiges oppmerk$Omhet
og interesse, er avsnittene om oppbygging og konstruksjon av organisasjonen
han omla ler $Om Knights Temp/ar og som er hans bakgrunn for at han i svoort
mange lilfeller bruker plurall

vi nar han snakker om sin operasjon og

beveggrunner og krefler rundl dette.
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Observanden vier lemael belydelig og nidkjcer oppmerksomhel hvor man vel kan
slutte betydningen av dette omradel for observanden. Del er, bade i kompendiel
og ved samtale med observanden, uklart og svcert vanskelig a forsta i hvilken
grad og om overhodet noen andre er inne i bildet eller om organisasjonen ,
inklusive andre celler i aktivitet, i sin helhet er et fantasiprodukt hos observanden
og en legitime ring av vi sam begrep .

• Martyriet
De sakkyndige registrerer med hvilken lidenskap og apenbar fascinasjon
observanden leoretisk "bygger" opp en organisasjon med utmerkelser og ordener
ned til den minste detalj. Etter mlZlnster primcert fra amerik anske militcertradisjoner
bruker han mye tid og plass pa a lage en hierarkisk glorifisering av helter og
martyrer, ogsa etter mlZlnster fra islamsk martyrdyrking og pa et middelaldersk
bakteppe.

De sakkyndige registrerer deretter at det hele munner ut i hvilke dekorasjoner han
selv mener seg fortjenl til etter gjennomflZlrt operasjon, enten denne skulle ende i
hans eget martyrium med dlZld i kamp, eller ende slik han mener det na endte,
nemHg med fullendt operasjon og videre kamp ut fra den heltestatus og posisjon
hans dad har medflZlrt.

Observanden bruker i silt kompendium betydelig plass pa a klargjlZlre diverse
betegnelser og kommandolinjer som aile skal apenbare hans unike posisjon i et
fremlidig samfunn. Kompendiets omtale av tidligere riddere med gjengivelse av
historiske bilder i straleglans skal danne bakteppe for forstaelsen av den rang han
selv har tildell seg som Justiciar Knight Commander.

Observanden beskriver i kompendiel seg selv til a kunne ha fremlidig nasjonal
belydning scm National Grand Master Knight Commander eller europeisk
belydning som Pan-European Grand Master Knight Commander.

Observanden har gatt Iii anskaffelse av en slags uniform, og har med storl alvor
laU seg avbilde, dekorert med de medaljer han mener seg fortjent til. Bildet er en
del av avslutningen av kompendiet , og er salt sammen med bilder av ham selv i
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kampposisjon.

I konlrast Iii bildene har observanden plassert el bilde av sin

herkomstfamilie, Iykkelig og pynlel Iii fesl sammen med mor og s0sler.

• Observanden s intervju med seg selv: Further studies, komp. side. 1605
For de sakkyndige er de delene av inlervjuel som dreier seg

om ytterligere,

delaljert klarlegging av observandens poliliske synspunkler av mindre belydning .
De sakkyndige har derimot lagl vekt

pa inlervjuel som konsepl,

og den belydning

observanden ved dette gir seg selv.

Idette Iys kan man se observandens uttalelser om hvordan familie og venner har
frislel og presset ham Iii

a skulie leve et normalt !iv , og hva han da har lenkt.

Del

hilsettes fra kompendiets side 1616:
This is exactly what my family and friends have implored me to do for years now. They
have pressured me and I must admit I have been someiNhat ridden by guilt in this regard.
At the same time I know what has to be done. I could never ignore the current situation

without doing anything. In this regard I felt I had

two

choices. Create 8 large family (3-5

children) or completely fOcus on my tasks as a part of the European resistance
movement.

( ... )
Observandens beskrivelser leder tanken hen pa lidligere historiskeireligi0se
personer som har vrert frislel Iii a ta den brede vel og et borgelig liv i molsetning
Iii oppgaven om a frelse langs den sma le sti og fremsla med forsakelse og
evenluell martyrium .

• Kn ights Templar Log, kompendiets side 1682
Dette avsnittel pa vel 70 sider er en ytlerligere dokumenlasjon pa den mer
banale, egosenlriske vinkJing kompendiet har. Hele avsnittet preges av til dels
detaljerte beskrivelser, f0rsl av venner og dernest over hans egen utvikling fra
ordinasjonen i 2002 Iii en nrermesl d0gnkonlinuerlig beskrivelse av egne

handlinger f0r del akluelie. Disse dagboklignende nolalene er ispedd lengre
uUegninger av hvordan observanden kjemisk og leknisk har galt frem.

Beskrlvelsen av observandens venner er en noksa innholdsl0S delaljbeskrivelse
av intelsigende delaljer, delvis ispedd noe avmalte elier indirekle negalive
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Side 61 av 243

karakteristikker, til helt banale detaljer av fest og alkoholkonsum i Budapest eller
Oslo.

De sakkyndige finner en slik vinkling dokumenterende i forhold til en klar
egosentrisk posisjon og en mer slorhetspregel verdensanskuelse i belydningen:
"Delaljene er viklige fordi del er detaljer rundl min person og da bUr selv de
minste

delaljer

belydningsfulle".

Del

samme

gjelder

observandens

dagboklignende nolaler videre, som veksler mellom lekniske delaljer og
personlige hendelser.

I leksten ser de detaljerte nedlegnelsene ul Iii a Va9re

molivert ut fra observandens forstaelse av sin egen, usedvanlige belydning , og
som derved Ijener som dokumenlasjon av hans vei til martyriet og dermed en
oppskrift for andre iii del samme.

Fra side 1706 hilsettes sam eksempel pa del ovenfor beskrevne:
I have been storing three bottles of Cha teau Kirwan 1979
red wine) which I
purchased at an auction 10 years ago with the intention
them at a vel)'
special occasion. Considering the fact that my martyrdom
draws ever
closer I decided to bring one to enjoy with my extended
at our annual
Christmas party in December. I brought the other flask
a few days
later and shared it with my friends. It was
that will
not be forgotten. My thought was to save the
for my last martyrdom
celebration and enjoy it with the two high class model whores I intend to rent prior to
the mission. My interpretation of being a "Perfect Knight" does not and should not
include celibacy, although some of my KT peers might disagree with me on this
point. I believe that in order to strengthen the resolve, morale and motivation prior to
a martyrdom operation, the Justiciar Knight should be encouraged to embrace and
take advantage of a significant reward system designed to increase focus and
remove any last doubts. A pragmatic approach, which involves acknowledging the
primal aspects of man for the purpose of preparing him for a martyrdom operation,
should always take precedence over misguided piety, which only increases the
chance of jeopardizing the execution of the operation. And I believe the majority of
war strategy analysts will agree with me on this.

Observanden omtaler seg pi! side 1707, i 3.avsnitt slik:
I have an extremely strong psyche (stronger than anyone I have ever known)

og videre, i 4. avsnitt :
Regardless of the above cultural Marxist propaganda; I will always know that I am
perhaps the biggest champion of cultural conservatism, Europe has ever witnessed since
1950. I am one of many destroyers of cultural Marxism and as such; a hero of Europe, a
savior of our people and of European Christendom - by default. A perfect example which
should be copied, applauded and celebrated. The Perfect Knight I have atovays strived to
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be. A Justiciar Knight is a destroyer of multiculturalism, and as such; a destroyer of evil
and a bringer of light. I will know that I did everything I could

to

stop and reverse the

European cultural and demographical genocide and end and reverse the islamisation of
Europe.

•

Tilleggskommentarer til storhetsforestillinger

Kompendiet sam konsept kan lede tanken hen pa maten tidligere fre lsere er blitt
beskrevet i dertil hlllrende blllker. Man kan se likheten med Bibelen som ogsa er
inndelt i forskjell ige

bl1!ker. Kompendiet har mange

beskrivelser som gir

assosiasjoner til religil1!st pregede storhetsforestillinger.

Eksempler pa dette er Knlgths Templars 12 grunnleggere i London (minner om
Jesu 12 disipler), friste lser fra andre , frelse-aspektel, forberede lsene til martyriet,
og del

a dele en Haske vin med sine naermeste f0r martyrd0den.

I tillegg kan det

merkelig rituelie i a dele siste Haske med innleide prostituerte ligne Maria
Magda Ie na-teorier.

2.8.4.2 Generelt fiendebilde, paranoiditet og storhet
Uten a ga inn i observandens poliliske vurderinger, konslalerer de sakkyndige at
hans bilde av Europas lilstand og Norges tilstand er ekstremt og vel faklisk sayner
grunnlag hva gjelder mange av hans tolkninger og pastander. Imidlertid synes del
mesle av dette materia lei mer a vaere en applikasjon av eksislerende, poliliske
slrl1!mninger enn en kreasjon av ham selv i del mye av del er klipp-og-lim fra diverse
nettsteder og historiske kilder. Det vii jo ogsa si at hans sitaler og konklusjoner deles
av el antall personer bade i Norge og i Europa forl1!vrig.

Imidlertid er de sakkyndige slalt over intensilelen av observandens krigsterminologi
og hans opplevelse og beskrivelse av a vaere i krig som jo leder opp Iii de paklagede
hand linger. De sakkyndige kan konstalere, bade i kompendiel, men ogsa i den
I1!vrige kontaklen med ham i Yare egne samtaler og ved studiet av avh0rene, at han
faktiS!< bade emosjonell og reell har opplevelsen av krig, undergang og egen
oppgave i a frelse.
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Observanden beskriver seg a vcere i en siluasjon med kun 10 allernaliver; undergang
av egen kullur og eksislens, eller frelse ved hans martyrium og langsiklige seier,
med del endelige seiersEuet 2083.

2.8.4.3 Detaljert dagbokjuli 2011 s. 1741 ff:
Observandens opptegnelser er for det meste delaljorientert omkring hans gj0remal,
kjemiske planlegging , billeie , og anskaffelse av ulstyr. Han beskriver med innlevelse
hvordan han dreper edderkopper pa Asia "st , og han vier mye plass Iii del aljer fundi
sine daglige gj0remal av kjemisk karakter.

Observanden har avslulningsvis i kompendiels dagboknotaler under daloene 21. og
22. Juli 2011 beskrevel en hislorie med gullulvinning i Finnmark.

Dette beskriver

han som er en rest av en dekkhistorie han hadde skrevet inn i kompendiel i lilfelie
han skulle bli latt f0r de paklagede handlinger. Observanden rakk ikke , elle r husket
etter egel ulsagn ikke,

a fjeme nolalene f0 r kompendiel ble dislribuert.

Del sileres:

Thursday July 21 " Day 81 : Drive 11 hours slra ight 10 Kaulokeino, sort oul cheap
hotel
Friday July 22 " Day 82: Initiate blasting sequenses at pre-determined sites. Test dirt
for gram of gold per kg. Have enough material for at least 20 blasts. Start capitalization
of project as soon as I have results. Time is running out, liquidity squeese inc. CaIVemaii
all my investor contacts with updated online prospectus/pdf.
This is going to be an all-or-nothing scenario. If I fail to generate acceptable precious
metals yields, in combination with swift initiation of the capitalization for securing the
areas I will be heavily indebted. I must complete capitalization of the mineral extraction
project within August at latest! When I have the required seed capital I will have enough
funds to employ the services of professional blasting engineers.
If all fails, I will initiate my career with a private security firm in conniet zones to acquire
maximum funds in the shortest period of time to repay the debts.
First coming costume party this autumn, dress up as a police officer. Arrive with
insignias:-) Will be awesome as people will be vel}' astonished:-)
Side note; imagine if law enforcement would visit me the next days. They would
probably get the wrong idea and think I was a terrorist,

2.8.4.4 Landbruksanvisninger f familiebilder
Observanden har en 15 siders bolk med landbruksrad og en derpa f01gende ordlisle
for landbruk. Hans begrunnelse for dette, uttrykl pa direkte 5p0rsmal fra de
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sakkyndige, er at han mener hans metode er den eneste eller beste og at han derfor
ma vcere sa detaljert silk at hans etterf01gere ma lcere av hans erfaringer.

Videre avslutter han sa kompendiet med d iverse fotografier hvor et bilde av en pyntet
famille med mor, s0ster og ham selv fremstar som det grelleste i sin kontrast til saken
for0v rig .

8egge eksemplene , scerdeles underlige eller bisarre i sammenhengen, kan ses som
en

direkte

f0 1ge

av

de

samme

betraktninger

som

angitt

ovenfor

med

realitetsbristende storhetstanker og f01gelig totalt manglende selvkritikk.

2.9

SAKKYNDIG

UTTALELSE

FRA

FOLKEHELSEINSTITUTTET

VEDR

RUSMIDDELPA v lRKNING

Legeunders0kelsen som ble gjort ved pagripelsen konkluderte med at observanden
kunne vaare lett pilvirket.

Observanden selv

hadde

ogsa

opplyst at

han

hadde

inntatt steroider og

oppkvikkende stoffer og det ble derfor gjort en vurdering av pavirkningsgrad ved
divisjonsdirektlllr, prof. dr.med. Jlllrg M0rland som delvis hitsettes men uten de
generelle opplysninger om sloffene da denne uttalelsen antas vii bli dokumenlert ved
egen sakkyndig i saken:
Saksoppfysninger:
Fra dok 03.02.06 fremgar det at siktede i perioden 25.04. - 15.06.2011 brukte 40 mg
Dianabof daglig, ved inntak av 4 tabletter per dag. I tillegg skal han ha inntaft et
kosttilskudd, Mariatistel. I perioden 15.06. - 22.07.2011 skal han ha brukt 50 mg
Stanasolol (Vinistrol) daglig i til/egg tN Mariatistel. Sikfede skal ha brukt et
antihistaminpreparat (antakelig Loratadin) i alt vesentlig i 10pet av en uke ca 14 dager
(0r det aktuelle (dok 03.02.01 , 03.02.06). De 2 • 3 siste dagene !rem mot den
22.07.2011 skal han ha inntaft en blanding av efedrin, koffein og Aspirin som siktede har
kalt "Ekastac «. Fra sakens dok. 03.02.01 synes det a fremga at denne "Ekastac"
blandingen er noe som siktede har blandet selv. Man sayner naermere tidsangivelser (or
inntak av «Ekastac' den 22.07.2011 . Bombeeksplosjonen siktelsen gjelder skjedde kl
1526, den 22.07.2011 , effer hverl pilfulgt av skyting utover eftenniddagen samme dag.
Etter pagripelse ble siktede fremstilt til blodpr"vetakning kl 0151 og urinpr0vetakning kl
0137, den 23.07.2011. Det ble i den forbindelse kl 0139 utf0rl en klinisk unders"kelse
ved lege.
Ved unders"ke/sen forela det noen avvik fra det normale ved at siktedes ansikt/hud ble
beskrevef som blussende. Han ble videre beskrevet som noe treft i blikket med blanke
0yne, store pupiller og !reg Iysreaksjon. Legen an(0rie ogsa at siktedes
Oppf0~Vsinnstilstand var adek.vatlnormal, men noe oppskaket. Legens konklusjon var
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at siktede fremsto som lett pavirket ved den kliniske unders"kelsen. Det ble videre
anf"rt 8t pavirkningen kunne filskrives bruk av efedrin, men af noen 8V funnene som ble
gjort ved unders"kelsen ogsa kunne vaere forarsakef av psykisk stress. Siktede ble av
legen i forbindelse med den kliniske rettsmedisinske unders"keisen utf"rt den
26.07.2011 , se dok 03.02.06, ble def faft harpr"ver av siktede.
Det ble tatt nye hSrprever 8V siktede den 31.0B.2011, dvs. ca 5 uker etter den
22.07.2011 .
Analyseresultater:
Blodpr"ven tatt den 23.07.2011 , kl 0151 inneholdt efedrin (et sentr81nervcst
stimulerende middel) i konsentrasjonen 0,2 mikromol per Mer, koffein i konsentrasjonen
19,3 mikromol per liter, sam! kotinin (et inaktivt omdannelsesproduk! av nikotin) i
konsentrasjonen 1,3 mikromol per liter. Salisylsyre (virkestoffet i Aspirin) ble ikke pavist.
Urinpr"ven taft den 23.07.2011 , kl 0137 inneholdt efedrin. I urinpr"ven ble det ogsa
p avist omdanningsproduk!er av stanozolol og et redusert niva av luteiniserende hormon,
LH (dok 03.02. 07).
Harpr"ven tatt den 26.07.2011 inneholdt efedrin. I denne pr"ven ble metandienon
(virkestoffet i Dianabol) og stanoz%l pavist.
Harpr0ven tatt den 31 .0B.2011 inneholdt efedrin og stanozolol.
Begge hSrprevene har blitt analysert ved Institut fijr Dopingana/ytik und Sportbiochemie
Dresden. Analyserapporten fra defte instituttet er vedlagt i kopi.
Om stoffene:

Efedrin er et sentralnerv"st stimulerende medikament scm ferst og fremst har medisinsk
anvende/se pa grunn av sin evne til pavirke luftveiene pa en gunstig mate for folk med
astma, bronkitt og ti/svarende lungeproblemer. Efedrin kan avhengig av dosens
st0rrelse gi sentralnerv"sstimulerende virkninger pa samme mate scm amfetamin. Det
vU dreie seg om oppkvikkende virkninger, raskere hjerteaksjon og bIodtrykksstigning.
H"yere doser og h"yere blodkonsentrasjoner vii kunne gi russymptomer der "k!
seMillit, "k! risikovillighet og sjanseta/(ning og nedsatt kritisk sans vU kunne foreligge.
Det er ogsB antatt at det vii vaere "k! risiko for aggresjon og vo/dsut"velse. Fysisk uro,
skjelvinger, svetting og lette pusteproblemer kan ledsage dette. Videre kan det saerlig
ved h"y dosering inntre lett forvirring, sanseforvrengninger, paranoide tanker, eventuelt
iIIusjoner og hallusinasjoner og omtakethet. Hcydosesymptomene vii vaere tilsvarende
de som kan innfreffe ved bruk av 8mfetamin og andre sentralnerv"st stimulerende
rusmidler, Slike symptomer vii vanligvis vaere av kort varighet og gjeme forsvinne etter
noen timer nar konsentrasjonen av det sentralnerv"st stimulerende stoffet synker. Der
er videre vist at S/ike psykoselignende heydose symptomer inntrer /eftere hos perscner
som har schizofreni (Cuffan C et al (2004) Br. J . Psychiatry IB5, 196-204).

a

I faglitteraturen er det videre beskrevet (Baselt, RC (2011) Biomed. Publ., 591-94,
Nyland H (1973) Tidssk. norske /egefor. 93, 2027-29) at gjentaft inntak av efedrin over
lengre tid kan lede til u tvikling av en psykotisk tilstand med mange likhe!spunk!er med
schizofreni og andre psykoser utlest av bruk av sentralnerv0st stimulerende mid/er. De!
synes i litteraturen
vaere beskrevet av st0rrelsesorden 50 slike ti/feller av
efedrinutJeste psykoser. I de fleste !i/feller vii det dreie seg om bruk av heye daglig
doser, for eksempel ruoot 200 - 300 mg per dcgn.

a

Haiveringstiden for efedrin angis i litteraturen
blodle/ler pl8sm8konsentrasjon.

a vaere
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(r8 3 - 7 timer med hensyn til

Koffein er den viktigste aktive bestanddel i for eksempel kaffe. Koffein et lett
sentralneNost stimulerende stoff. med lang( mindre potensial for
kunne gi rus,
sammenlignet med for eksempel efedrin og amfetamin. Koffein gir vanligvis reduseri
sovntrang og oppkvikkende virkninger. S/ike virl<ninger vii gjeme kunne registreres ved
typiske "kaffe-drikkel" nivaer av koffein i blodet, fra 5 til 20 mikromol per liter. Pa noe
mer spekulativt grunnlag har det veerl antatt at koffein kan ha vir/minger i hjemen sam VI]
kunne forsferke rusvirkningen av for eksempel efedrin og amfetamin.

a

Hafveringstiden for koffein ligger i omradet 3-12 timer i blod.
Anabole steroider: (AAS) som metandienon og stanozolol er stoffer som har lignende
virkninger som det mannlige kjonnshormon, testosteron. De "ker oppbygningen av
muskelmasse ved frening, og har brukt i store doser en rekke bivirl<ninger mM
homonelle forstyrrelser, okt fisiko for hjerte-kar sykdommer og sykdommer i andre
organer. Det er omdiskuterl om bruken av stoffene kan lede tillilkt fisiko for aggresjon
og void. En omfatfende unders"ke/se (Rapporl nr 4 (2004) Nasjonalt kunnskapssenter
for he/setjenesten) der over 1500 vitenskapelige arbeider ble gjennomgatf, konkluderle
med at det ikJ<e forela dokumentasjon for at sma- og midde/s store doser av AAS ledet til
aggresjon ener void. Kunnskapsoversikten konkluderle ogsiJ med at "Den samlede
informasjon fra de kontrollerte kliniske forsokene der det er benytfet de hlilyeste dosene,
gir indikasjon pa at bruk av AAS i store doser hos noen, kanskje spesielt disponerle
individer, kan utllilse psykiske tiJstander som er betegnet som manilhypomani, dvs
tilstander som ogsa kan innebcere okt aggressivitet".
Det foreligger ellers mange obseNasjonelle undersoke/ser innen feltet, med den felles
svakhet at de er darfig kontrollerie og har liten verdi mht
kunne si noe om
arsakssammenhengen mel/om brok av AAS og fisiko for voldsutove/se.

a

Vurdering av anafysefunn:
Efedrin: Etter den sakJ<yndiges vurdering er efedrinkonsenfrasjonen i siktedes blod pS
tidspunktet for gjemingene og (iden umiddelbarl forot for dette det viktige punkt i denne
saken. En beregning av efedrinkonsentrasjonen for tkfsrommet kl. 12.00 til 15.30, den
22.07.2011 , er imidlertid avhengig av at man kjenner siste inntakspunkt for efedrin.
Fore/lilpig foreligger det ingen sikre opplysinger om nar dette har veerl. Den sakkyndige
har derfor inntil videre lag( til grunn at siste inntak har funnet sted for kl. 12.00, den
22.07.2011 . Det kan da beregnes at efedrinkonsenfrasjonen i siktedes b/od i det aktuelle
foreta en
tidsrommet har veer! av storrelsesorcien 0,6 til 1,5 mikromol per liter, ved
tilbakeregning med haiveringstider for efedrin i omradet 6 til 4,5 timer. De beregnede
konsentrasjoner, fra 0,6 til 1,5 mikromol per liter vii kunne representere ef innfak av
storre/sesorcien 25 (ill00 mg efedrin, dersom inntaket har funnet sted noe for kl. 12. 00.
De ganger efedrin brukes (ble brukt) terapeutisk ligger enkeltdosene gjeme rundt 20 til
60 mg. Man finner saledes at efedrininntaket kan ha representerl det som ville kunne
kal/es en terapeutisk efedrindose, even!uelt en noe hoyere dosering.

a

Koffein: PiJ samme mate $Om for efedrin er ikke inntakstidspunktet for siste inntak kjent.
Legges det til grunn at dette var noe fliJ(" kll200, finner man at koffeinkonsentrasjonen i
siktedes blod i tidsrommet kl 1200-1530 har veerl av storrelsesorcien 80-125
mikromoViiter ved benytfe en ha/ven"ngstid pa 5 timer. Dette vii veere nivaer sam ellers
kan oppnas korl tid etter inntak av 500-800 mg koffein, som igjen tilsvarer 4-6 kopper
kaffe av midde/s til kraftig styrke (130 mg koffeinlkopp) . Det er f faglitteraturen (Baselt,
RC (2011) Biomed. Publ. , 236-239) beskrevet noen tflfeller av det som kan kal/es
kaffeforgiftning med betydelige sentralneNost stimulerende symptomer ved
koffeinkonsentrasjoner i blodet fra 250 mikromol per liter og hoyere. Pa dette grunnlag
mener den sakkyndige at siktede kan ha veerl koffeinpavirket i en slik utsfrekning at en
viss moderat roseffekt ikke kan utelukkes.

a
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Anabole steroiders betydning med hensyn til psvirkning i form av endret sinnsfilsfand ew
rus i den akfuelle perioden kl 1200-1530, er etter den sakkyndiges vurdering neppe
uttalt. Tolkningen av de forefatte m8lfnger av AAS og omdanningsprodulder, tilsier at
siktedes forklaring mht bruk av disse stoffene kan vaere korreld. Den rapporterte broken
representerer hIJY dosering. Dette er en bruk som ikke er ekstromt hIJY, selv om den
overgar behandlingsmessig bruk i medisinsk sammenheng ea 8 ganger mht dosering.
Rapporter fra sakalte brokermilj0er for AAS kan forlelle om enda hoyere doseringer.
Rusmiddelpavirknlng i per/oden kl1200 - 1530, den 22.07.2011 .Den sakkyndiges oppfatning av mandatet reflekteres i ovenstilende overskrift.
Psvirkningen i tidsrommet kl 1200 til 1530 vii etter den sakkyndiges vurdering kunne
beskrives som en lett Iii moderal pavirkning av et sentralnerv0St stimulerende middel,
noe avhenging av hvilken konsentrasjon man ligger til grunn forela. PSvirkningen er
vanskelig sammenligne med alkoholpilviriming ps gronn av fundamenfale forskjeller i
virkningsmekanismen for efedrin og alkohol, men pavirkningen kan etter den
sakkyndiges skjMnsmessige vurdering antagelig sidestilies m.t.p. den pavirkning som
kan oppnas etter et innlak av amfetamin (gjennom munnen) av doser av st0rrelsesorden
10 - 30 mg amfetamin Iii ikke lilvendte brukere. Den sakkyndige legger da til grunn en
viss forsterkning av efedrinvirkningene pga de betydelige koffeinkonsentrasjonene som
kan ha foreligget.

a

Mulighet for tilleggspavirkning som f~ge av jevnlig bruk av efedrin og s teroider i
perioden ftJrden 22.07.2011:
Den rapporlerte broken av efedrin representerer ikke langvarige h0ydOSebruk.
Analyseresullatene peker heller ikke i retning av hIJydosebrok. Mulighelene for en
efedrinutlIJst psyl<ose av noen varighel ma derfor anses som minimale.
Den anforte bruk av anabole steroider vii etter den sakkyndiges vurdering neppe ha fIJrt
til noen tilleggspavirkning, men en mulighet for forsterket aggresjon og hypomanVmani
kan ikke utlukkes fullstendig.

2.10 LABORATORIERAPPORT

FRA

NORGES

LABORATORIE

FOR

DOPINGANALYSE,OUS

Del er gjort analyse av urinpr0ve tatt 26.07 .11 og sendl dopinglaboraloriel pi! Aker
via Folkehelseinsliluttet. Der finnes f01gende resultat:
Oppdrag .- Analyse for anabo/-androgene steroider og andre anabolvirkende stoffer i urin
(MD 10, MD 14).
Resultat: I urinproven ble det gjort bekreftede funn av 3'-hydroksystanozo/Ol, 4(3hydroksystsnozol%g 16(3-hydroksystanoz%/.
Konsentrasjonen av del luteiniserende hormon (LH) var 1,4 I E/l. Spesifikk veld og pH
ble bestemt til hhv 1,011 og 6,2. De endogene s/eroidene viste lave konsentrasjoner i
fornold til populasjonsbaserte referanseverdier.
To lkning: De identifiserte stoffene er melabo/itter av stanoz%/ og funnene er forenlige
med inntak av det anabo/-androgene steroidet stanozolo/.
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ma

Analysen er en kvalitativ analyse og et kvantitativt estimat av stoffene
tolkes med
forsildighet. Allikevel er mengden av metabolittene forenlig med inntak av stanozolol
de(n) siste dagen(e) ffIJr prfIJvetakingen og denned med opp/ysningene ps rekvisisjonen.
Den lave verdien for LH og de lave endogene steroidkonsentrasjonene indikerer en
undertrykkelse av kroppens egenproduksjon av testosteron og dets metabolitter.
Bemerkning; Bekrefte/sene er
massespektrometrisk deteksjon.

gjort

med

kromatografisk

separasjon

og

I tillegg ble det i screeninganalysen funnel efedrin samt metabolitt fenylpropanolamin og

en ikke ubetydelig konsentrasjon av koffein. Disse funnene er ikke bekreftet.
Peter Hemmersbach, prof. dr. laboratorieleder

2.11 BREV FRA OBSERVANDENS S.0STER TIL MOR FRA 2009 ELLER 2010

Del er vedlagl avhl1!rene av mor el brev som

skrevel II sin mor.

Brevet uttrykker en fortvilelse av avstand og problemer med kontakten med bror. Fra
brevet , pa tre maskinskrevne sider, hitsettes fra side 2 om observanden:
Anders skal ingen steder, mamma. Han vii ingenting med livet, bortseff fra det han har
gjort de siste faa arene, pluss det han driver med naa. Da du ga han telefonen etter at
du og leg hadde snakket sammen, saa spurte han om han kunne ringe meg senere,
fordi han var midt i en "diskusjon". Jeg spurte hva slags diskusjon, og han ville ikke
svare. Da han ringte meg Ii/bake sa han at han drev med a spille. Sa tydeligvis driver
han med det forlsatt!! Dette er ikke normalt vet du, mamma!! Han er jo 30 aar!! Det er
ingen oppegaende mennesker som driver pa denne maten. Det er mange venner av
meg som jeg vokste opp sammen med som har greie jobber i Norge. Ikke noe stort a
skryte avo De er ikke rike i det hele tatt, men stortrives med det de har, og synes de har
et fIott liv med de jobbene de har, og venner og familie.
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3.

INNHENTEDE OPPL VSNINGER

De sakkyndige har, med observandens skriftlige samtykke ,

innhentel ytlerligere

opplysninger ul over del scm foreligger i de lilsendle dokumentene.

3. 1
Observanden har vcert lilknyttel delle senleret mesteparten av silt liv. Den tilsendte
journal gar tilbake til 1991.

Resymert kan man si at journalen ikke inneholder opplysninger om noen alvorlig
lidelse verken av somatisk elier psykialrisk karakter .

I iHene fra 1991 behandles han med allergimedisiner. Del fjernes pa midlen av nittilallel el par godartede fettkuler . Videre behandles han en periode for acne .

Fra 1998 er han med mellomrom behandlet for akutt stresslsituasjonsbetinget
ubalanse hvor han scm arsak til s0vnl0shel angir slort arbeidspress og 15 timers
arbeidsdager. Han far resept pa sovemidler en til to ganger pr ar. I 2003 0nsker han
behandling mot haravfall. Etter 2003 er det kun en forskriv ning av scvemidler i 2008.
I 2010 far han legeattest til fl2lrerkort .

13.04.11 forefinnes f01gende nolal:

Telefonsamtale:
Lang samtale, han mener han er bl1tt smittet av morens bihulebetenne/se se/v om han
har brukt munnbind inne. Hadde forst vondt i haisen, S8 tett i nesen og hoste, dette
starlet for noen dager siden, er noe bedre, men oppJever noe spreng fottil i hodet n8r
han snyter seg. Blir enige om
se det an et par dager, bruke nesespray. mange
sporsmSl og diverse info. Syns det er rarlat han har blitt forkjolet han $Om lever sa sunt!

a

a

P"lVer forklare at dette ikke hores ut som behandlingstrengende sinusitt, i aile fa/l
prove forst uten og nesespray

Den 15.04 ble del forskre vel anlibiolika . Lege _
anfl2lrt Han 0nsket ikke a komme pa konsultasjon .
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har i lilieggsnotal av 24.08.11
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3.2

OPPFIZILGING HELSETJENESTEN ILA FENGSEL

De sakkyndige har, med observandens skriftlige samtykke, innhentet ytterligere
opplysninger ut over del som foreligger i de tilsendle dokumenlene. Vi har sa filII
lilgang Iii hans medisinske journal pa lIa fra 26.07.1 1 Iii d.d. Ved innkomst vurderes
han samme dag av psykialrisk sykepleier uten spesielle funn. Dernesl foretas en
legevurdering av ham nesle dag, ogsa uten spesielle funn. Det hitsettes fra
konsultasjonen 27.07. 11:
Nar han er Ferdig pakledt sier han at det er klart. Cella er heft oronet. Han reiser seg og
hSndhilser. Han gir blikkontakt. Han snakker velformulert Oslodialekt og setningene
henger sammen. Det er ikke tegn til usammenhengende sprak. Ved Male er det ikke
tegn til latens. Han gir god formell kontakt. Det opp/eves ingen emosjonell kontakt.
Stemningsleiet er stabilt gjennom hele samta/en. Stemnings/eiet virker noe oppstemt,
naermest munter.
Han for/darer at han har utfert en operasjon. Han broker militaere begreper om det han
har gjort og forteller at han er delav et nettverk med de samme holdninger som han selv
har.
PS sperstnsl om hvordan han har det sier han at han har det helt fint p8 cella. Han er
oveffasket over hvor godt han blir behand/et. Han holder seg i form med s gjennomfere
et fire timers treningsprogram og far pa den maten trent aile kroppens muskelgropper.
Tidligere sykdommer. Han forteller at han ikke har vaert syk fer. Han broker ingen faste
medisiner. Han har aldri haft behov for behandling av psykolog. Han har brokt to typer
anabole steroider fra varen 2011 tram til 22. 7. Disse hadde han kjept via Internett. Den
22.7 inntok han et preparat som besto av efedrin, koffein og aspirin med det formal
heyne yteevnen.

a

Pa sperstnal om han herer stemmer som andre ikke kan here svarer han benektende.
Det er som beskrevet over heller ikke tegn til det i form av at samtalen stanser opp for at
han skal kunne Iytte til hva stemmene skulle si. Pil sperstnill om han kjenner tristhet
eller depresjon avkrefter han det. Han sier derimot at han feler seg svaert vel. Han
forklares at avdelingsleder har taft here at han viI ta sift liv. Han lurer pa hvor vi har det
fra .. Han er prinsipielt i mot selvmord og kommer ikke til a gjere det.
Min vurdering av innsattes psykiske tilstand er at han fremstSr ikke som deprimert Det
er fremkommer ingen tegn til hallusinasjoner som ved psykose, spesielt er han ikke styrf
avstemmer.
Selvmord er et resultat av en depressiv tilstand, enten etter en lengre depresjon eller
som fe/ge av en akutt fortvile/se. Del kan og58 skje under en psykose i form av indre
stemmer som kommanderer pasienten til aut/ere handlingen. Ved min undersekelse i
dag finner jeg ikke tegn til depresjon el/er psykose. Faren for selvmord vurderes derfor til
a vaere lav.

De neste dagene vurderes han daglig og observeres spesielt med tanke pa
suicidalitet. 02 .08.11 gj0res en forme II innkomstvurdering av lege

ogsa

uten funn med tanke pa psykose, depresjon eller suicidalitet.

De pilf01gende dagene tilkjennegir observanden me r nedstemthet, men benekter
selvmordstanker. Begynner it angi sin livslyst i prosenter og sier han ligger mellom
$ok ..... '''' 20WSENE·OTlR0U8
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10% pa darlige dager og 25-30% pa bedre dager. Mener apallgrensen kommer pa
0% og under der er selvmordstankene.
01.08.11 problematiseres eventuelie ettervirkninger av hans inntak av steroider f0 r
pagripelsen , og hormonlabben pa Aker kontaktes og formidler:
Etter kontakt med faglig ansvarlig
kan oppsta symptomer som
Dog vii dette mest sannsynlig evt
noen
etter opphllJr av
, nar
medikamentene forsvinner ut av kroppen. Det er mao ikke forventet noe probiematikk
som nevnt den frarste tiden. Symptomer kan lindres ved ti/frarsel av testosteron . Dette er
imidlerlid omdiskutert i det medisinske miljraet, og vii forlenge tiden til kroppens
egenproduksjon starter opp igjen, dersom dette skulle bli aktuelt angis folgende
analyser relevante: FSH, LH, testosteron og SHGB. Analyse av prover tatt i regi av
rettstoks den 22/7 viste angivelig stor konsentrasjon av stanozolol i blod, samt lav
egenproduksjon av testosteron.
Samta/e med Breivik i dag ca kl. 14.00. Han angir at han /(jeder seg, og onsker tilgang
pa mer iesestoff. Han er i behov av royk. Dette tar fengselsbetjenter seg av. Sam
tidligere anforl har han tidligere spist sratsaker ved stopp av steroidekur for
dempe
ubehag. Han skal fa kjrape dette inn ved fengsiets hjelp. Tar opp sporsmal om lengden
p a isolasjonsperiode i norske fengs/er, en diskusjon jeg ikke gar inn i. Minner igjen pa at
helsetjenestens oppgave er ivareta fysisk og psykisk helse. Han angir i ha tanker om
at svaert langvarig isolasjon (over ir) er vanskelig i forutsi hvordan han vii tak/e. Har
tanker om at det pi sikt vii bygges opp enheter i fengsel for ivaretakelse av politiske
fanger sam han selv. Forelrapig gar det greif, og han sier han vii sj fra om han merker
problemer/ nedstemthet etc. Pil sprarsmillangir han a testet ut bruk av steroider tidligere
for finne ut hvordan han talte dette. Forut for sin "aksjon " den 22/7 hadde han benyttet
ovennevnte steroid i en periode pil 9 uker.

a

a

a

Det beskrives ingen endringer i observandens tilstand de paflZllgende ukene. Han
vurderes av psykiater Flikke uten spesielle funn 09.09.11 , og fra 14.09.1 1 Irappes
helsetilsyn ned fra dagllg 11110 ganger pr uke . Ogsa delle forl0per 1 del vlde re uten
funn frem til sisle nolal 02.11 ved
Ti/syn pil Samtaierommet pil G. Samtaien foregilr gjennom glassvegg. Han virker vilken
og kvilde Normalt stemningsieie og til dels godt humrar. Han forteller at han mediterer
flere timerldag. Dette fomyer han og bkkar til at han blir kreativ og far nye ideer nilr han
skal produsere noe. Han betegner seg som en intellektuell person. Han har saft seg
grundig inn i psykologi og politisk analyse. Det frarste benytter han seg av for handtere
isolasjonen han opplever. Det andre for iI forutse hvilken innf/ytelse hans handlinger har
hatt pil det kommuneva/get som var og de fremtidige valgene. Han opp/ever at
myndighetene har darlig tid i fornold til retissaken hans s/ik at denne ikke skal ha
uhe/ding innflyte/se pil neste stortingsvalg. Vi snakker om at han mil stimuleres gjennom
kroppens forskjellige sanser. Han er enig i det. Han opplever seg ikke deprimert. Han
har ikke selvmordstanke~. Vurderes som psykisk stabi/. Lav selvmords fare.

a

3.3 MR-UNDERS0KELSE
De sakkyndige rekvirerte en MR-unders0kelse av observandens hade , men dette
IZInskel observanden ikke a medvirke IiI. Han ansa del Ivert i mol som en krenkelse
av ham som ide%gisk fange da han sa del som en insinuasjon om hjerneskade.
Sak . .... 11-1 20WSENE-OTlR.us
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4.

KOMPARENTSAMTALER

4 .1

SAMTALE MEO OBSERVANOENS MOR VEO BEGGE SAKKYNOIGE 14.08.11

Politiel informerte de sakkyndige om at observandens mor nat! til 23.07.11 ble innlagl
ved Diakonhjemmets sykehus, psykialrisk avdeling. Delte er

avdelingen der den

sakkyndige Husby er avdelingssjef i sin hovedstilling. Den sakkyndige Husby var pa
detle lidspunktel pi! ferie.

Da den sakkyndige Husby retumerte fra sin ferie ble del umiddelbart klargjort for
komparenlens seksjonsoverlege og behandlende lege al han ikke skulle della ved
behandlingsm01er eller andre m0ter der komparenlen ble dr0ftet.

Det ble ogso3

klarlagt al den sakkyndige Husby ikke ville ha innsyn i komparenlens journal.

Den sakkyndige S0rheim 10k noen dager f0r samlalen konlakl med kompa renlens
behandlende lege,
om hun var villig Iii

gjennom ham

a delta

a sp0rre

komparenten

i samtale med de sakkyndige . Overlege _

meldte

lelefonisk lilbake al komparenlen var villig til detle,

Samtalen fanl sted ved den sakkyndige Husbys kontor ved Diakonhjemmets
sykehus.

Komparenten ble innledningsvis informert om den sakkyndige Husbys

siluasjon som avdelingssjef ved sykehusel, men ulen innsyn i komparenlens journal
eller behandling for 0vrig. Komparenlen hadde ingen kommenlarer til detle.

Komparenlen ble deretler orienlert om de sakkyndiges mandai og opplysningsplikt Iii
retlen, ogso3 vedr0rende informasjon gill av komparenlen .

Komparenten godlok

detle, og va r villig Iii saml ale. Komparenl en m0t!e de sakkyndige alene. Samlalen
var av Ire l imers varighel .

Komparenlen sa innledningsvis al hun gledet seg til samta/en. fordi hun synes
psykiatri er interessant.
pakjenning

Hun sa ogsa umiddelbart al del hadde vcert en forferdelig

a vc:ere observandens mor den sisle l iden,

spesiell po3 bakgrunn av hva

sam ble skrevel i media. Komparenlen gay uttrykk for a vc:ere lei seg og forbannet for
mye hun opplevde som uriktig journalistikk .
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Komparenten forteller at observanden er f0dl i 1979, og var el 0nsket
barn .

Hun hadde fra f0r en seks ar gammel datter,

relasjon.

Observandens far, komparenlen ,

og planlagt
en IIdligere

og observanden flyttel Iii

London rette etter at observanden var f0dl. Det kom Iii brudd mellom komparenlen
og observandens far da observanden var ett og el halvl ar. Komparenten nyttel pa
dette lidspunklel lilbake Iii Oslo.

Pa sp0rsmal sier komparenten at hun ikke kjenner Ii i at del skat ha v<ert psykisk
sykdom i observandens fam ilie, verken pa fars- eller morssiden.

Familien, bestaende av komparenlen, observanden og hans halvs0ster
nyttel f0rsl inn i en leilighel eid av observandens

Oslo.

Komparenlen forteller al hun hadde bruksrette tilleilighelen frem Iii observanden fylle

18 fir.
Da observanden var omkring Ire og el halvl ar nyttel familien Iii en fem roms leilighel

pa

Oslo. Komparenten 10k opp Ian gjennom OBOS og

Oslo Kommune for a finansiere leiligheten.

Hun va r pa dette lidspunklet i full jobb

sam hjelpepleier, og observanden gikk i Vigelandsparken Bamehage.

Komparenlen kan ikke huske al del var knyttel spesiell bekymring til observandens
utvikling gjennom smabarnsarene.

Hun sier:

Det ble rettssak fordi

Anders ·

(Observanden , de sakk. anm.) far ville at gutten skulle flytte til dem o I den forbindelse

var vi en perfode pa Statens Senter for Bame- og Ungdomspsykiatri. men der trivdes
mgen av oss.

Slik komparenlen husker dellrivdes observanden godl , bade i barnehage og hjemme
frem til han begynte pa skolen.

Observanden begynte pa Smedstad skole til vanlig tid. Han var en flink elev. sier
hun . Observanden hadde venner, famiUen hadde gode naboer, og det var en veldig.

veldig god tid.

Del gikk fint med observandens s0ster

og komparenten

forteller at observanden va r en gult det var lett aha gode samtaler med.
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Del var gjennom skoleliden fra observanden gikk i 1. Iii 6. klasse aldri nevnl fra
skolen eller pa

foreldremoler al observanden

hadde

faglige,

sosiale

eller

adferdsmessige vansker. Han ble aldri henvisl Iii ulredning av noe slag , og del var
aldri behov for ekstraundervisning eller pedagogiske liltak for ham.

Som de andre i klassen begynte han ved Ris Ungdomsskole i 7. k/asse.
Komparenten sier: Det skjedde ikke noe spesielt, han begynte etter hvert a ga med
avisen, og gjorde det i mange ar. Jeg forstod det som om alt var i orden, og hl2Jrte
ikke noe annet fra skolen heller.

Komparenten forteller at observanden i lopet av ungdomsskoletiden ble lang og tynn .
Det var nok et life kompleks, sier hun . Etter a ha blitt vist rundl pa et he lsesludio av

sin seks ar eldre soster, begynle observanden a Irene regelmessig .

Han trente

akkurat passe den gang , sier hun, og legger Iii: Ikke sann Rambo som i vinter.

Slik komparenlen husker del, gikk del finl med observanden faglig ogsa pa
ungdomsskolen. Hun blir spurt om han skiftel vennekrels elier fikk nye kamerater.
Ikke som jeg husker, sier hun. Hun legger Iii : Men jeg husker at han ble taft for
tagging en gang.

Episoden komparenten sikler til fanl sted da observanden var 14 ar gammel. Han
begynte a kjl2Jpe spraybokser og tagget med kamerater, sier hun . Han laget flotte
"piecer". men del er jo ikke lov. Vi var flere foreldre som samarbeidet om

a pf0ve a

avsJ0re inn kjop av sprayboksene. Og sa ringte politiet og sa det hadde taft ham.

Kompa renlen fortelier al observ anden slapp unna med samtunnsstraff, og 3000
kroner i forelegg. Hun legger til at han matte bruke sparepenger pa a betale boten .

Hun sier ogsa : Faren hans fikk vite om det, og ble torferdelig sint. Han sJo liksom
dl2Jren igjen tor Anders da.

Da observanden var 15 ar, i 1994, flyttet familien
Oslo. Komparenten sier at

pa delte tidspunktet hadde flyttet

hjemmefra, og at de derto r trengte mindre plass.
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Etter avsluttet ungdomsskole begynte observanden pa Oslo Handelsgym.

De

sakkyndige sier at observanden selv sier at han f"r dette gikk et ar pa Hartvig Nissen
Videregaende sl<o/e, Oelte tror mor ikke er riklig , Del fremkommer imidlertid at mor

samme ar fikk

,,"'s

ble operert for dette i 1995. Hun sier al hun

generelt husker lile fra denne perioden fordi hun var alvorfig syk

Komparenlen bodde sammen med observanden i
flyttet til

Iii hun i 2001

Denne flyttingen fait sammen med at observanden flytlel

hjemmefra. og Iii et kollektiv i

Frogner.

Komparenten sier at hun frodde del gil<k bra pa Oslo Handelsgym frem til
observanden etter halvannet ar kom hjem og sa at han ville slutte pa skolen . Hun
husker at han sa at han hadde nol< erfaring, ville begynne for seg se/v. og mente han
il<l<e trengte mer sl<o/egang.

Komparenten sier hun ble forbannel for at han sluttet pa skolen f"r avlagt,
videregaende skole .

Hun sier hun ble urolig , og veldig lei seg.

Hun synles

observanden hadde blitt sa egenradig. Hun kommenterer: Halvparten av det han
har sagt til politief er 10gn. Han har ;l<l<e voert i 20 land. og har il<l<e den utdanne/sen
han sier.

I I"pet av den liden observanden gikk i videregaende skole husker mor al han jobbet
pa ACTA. og; DRS. Ha sa han ville spare penger. og han jobbet full stilling og 10k

nattevakter i tillegg.

Observanden startet

I

og komparenten syntes del virket

bra. Komparenten gay observanden og hans kompanjong kontor og skrivepulter i

kjelleren. men regislrerte at bestillingen dabbet avo og de matte stenge.

Etter at observanden flyttet for seg selv er hun ikke helt sikker pa hva han drev med ,
men sier: Han drev med noe annet. Sa til<l< han en I<jempeide , og sa han sl<ulle lage
"fal<e " diplomer for I<under over intemett. Slik hun husker del , holdt han pa med delte

i en 10, Ire ar, 09 firmael gikk bra.
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Komparenten forteller at hun etter

1995 trengte mye hjelp, og at

observanden i perioder hadde slore omsorgsoppgaver for meg. Han var ufattelig
snill og omsorgsfull, sier hun , Hun forteller at dette var bakgrunnen for at

observanden slZlkte, og fikk innvilgel utsettelse av militaartjeneste. Sa vidt hun vel ble
ulsettelse innvilgel flere ganger inntil han til slutt ble dimittert.

Komparenten blir spurt om hun kjente til al observanden pa denne tiden var polilisk
engasjert i Fremskrittspartiet. Jeg visste hvor han stod politisk, sier hun, men det var
ingen brennende interesse

pa

den tiden, og jeg hl2Jrte ikke om at han var innmeldt i

noe parti.

Komparenten forteller at hun i perioden 1990 Iii 2005 hadde en kjaareste,_som
observanden hadde et godl forhold Iii . Komparenlen sier at hun aldri hlZlrte noe gall
om del mens forholdel varte, men sier: De siste ilrene har Anders blitt sann merkelig
mora/sk, har hatt mye ideer om at det iMe skul/e vaare sex utenfor ekteskapet og
sann. Han var aldri sann fl2Jr, legger hun til.

Han var sa snill. sier komparenlen. Han tenkte aI/tid pa meg. Rett etter at han flyttet
for seg selv dro han til Kristiansand, og kjl2Jpte en valp til meg for at jeg ikke skul/e
fl2Jle meg alene. Han hjelp meg med alt mulig pa den tiden. og var enestaende, sier

hun .

I 2002 flyttet observanden fra kollektivet

il en lellighet han leide alene i

Komparenten sier at han fortsatt drev med
diplomene, men del ble p roblemer fordi en amerikaner som ogsil drev med del
hadde avsll2Jrt ham, ville ta ham, og

sa millte han slutte med del.

Del gikk flott fl2Jrst,

og han leide kontorer i Pilestredet og i sentrum. Det gikk til det raknet.

Komparenten sier at hun vasket observandens leilighet mot beta ling de siste arene
han bodde

De sakkyndige splllr hvordan dette kom i stand. Gutter

pa den alderen er iMe noe saarlig pa a rydde og vaske. sa jeg tilbl2Jd meg. sier hun.

Etter at virksomheten med de falske diplomene ble nedlagt vet komparenten at
observanden drev med "boards" en stund. Men del ble stor konkurranse, sier hun ,
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og han matte avslutte de! ogsa. Komparenten sier at observanden i den perioden

han bodde alene i leiligheten i

var mer og mer inne, og drev med ring

som ikke bar seg.

Komparenten forteller at observanden fra han var 15,16 og frem til han var 21 eller
22 ar hadde flere kjaerester.

/kke

sa

/angvarig, sier hun , men jeg traft da (fere av

dem. Oet var s0te jenter. legger hun til. Sa vidt hun kjenner til har ikke observanden

hat! noen kjaereste siden 2001. Jeg hiJpet jo stadig. da . men nar jeg spurte ham. sa
han at han ikke var k/ar for

a etab/ere

seg. sier hun om observanden den siste

Iia.rsperioden.

Komparenten sier at det i 2006 var hun sam foreslo at observanden kunne flytte hjem
Iii henne. Hun blir spurt om hvorfor. Oet b/e ikke suksess med noe, sier hun, og jeg
tenkte det var bra tor ham

a bo hjemme og spare penger.

I Il2lpet av det fl2lrs!e are! observanden bodde hjemme igjen, opplevde hun
observanden ve/dig opptaft foran PC·en. Han avsluttet det siste firmaet, sier hun , det
b/e s18ft konkurs .

Komparen!en sier hun husker dette fordi del kom en

bostyrebehandler hjem til demo Slik komparenten kjenner til forholdene hadde
observanden betalt skat!, og hadde fortsat! noen penger igjen da firmaet ble awiklet.

Pa den tiden sa han at han ville ta seg noen friar, sier komparenlen om observanden.

Komparenten sier hun fikk helt panikk. og syntes det var forjeevlig.

Hun bad

observanden ta konlakt med NAV. tor a se etter jobbmuligheter. Observanden bad
henne imidlertid s/utte a mase, og han 10k aldri konlakl med arbeidskonlorel.

Kompa renlen sier at observanden fra 2006 til 2007 nesten bare var inne pa rommet
sitt.

Han spilte spill pa PC'en. sier hun , og han ville gjerne /igge til sengs om

morgenen, men da dro jeg ham opp.

I 2007 sier komparenlen at observanden forkynte at han ville skrive bok. Slik hun
forslod ham, startel han 600 ar f0r Kristus pa den liden , for at boken skulle bli
komp/eft. Hun sier imidlertid al hun fortsatt opplevde ham som h0f1ig , og ikke endrel,

ul over del al han isolerte seg

pa rommei.
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Observanden gav uttrykk for al han ville skrive en historiebak pa engelsk. Over en
periode pa f1ere ar opplevde komparenlen at observanden levde seg stadig mer inn i

det. Hun opplevde S0nnens engasjement i skrivingen sam unormal. Hun sier: Han
var en normal gutt. men fra 2006 forandret han seg. og aller mest forandret han seg i
2010.

Komparenlen forleller at observanden etter hvert ble sinl nar han ble forstyrrel, som
hv is komparenlen baket pa d0ren.

Han var sa opptatt av PC·en. sier hun.

Komparenlen sier al hun etter hvert opplevde seg innestengt sammen med s0nnen,

og at han ble mer og mer intens.

Slik komparenten forstod observanden, skrev han pa en bok sam skulle handle om

Norge . Europa og verdensbildet. Han snakket i blant om boken, men komparenten
opplevde ham som ubehagelig intens. og unngikk eller hvert aile temaer som kunne
spore samlalen inn pit politikk.

Han sa etter hverl at jeg var

"smamarxist~.

sa at jeg var for Arbeiderparliet.

og ·"feminist". sier komparenten . Og han

Men jeg har stemt Fremskrfttsparliet. jeg. med

drahjelp fra ham.

Del var andre ting som ogsa forandret seg , sier hun. Fra 2010 ble han helt rar. Han
sa atjeg ikke matte nyse. og ville ikke komme inn i stua til meg. Han ble streng. seer
og kunne Wage pa maten.

Komparenlen sier hun ikke hell husker nar del begynle , men vet al observanden
etter hvert ogsa mente at han ikke var

sa pen lenger.

Han begynte a snakke om

plastiske operasjoner. og om a fa nye tenner.

H0sten 2010 sa observanden til komparenlen al boken han skrev pa var ferdig . Han
dro , slik hun kjenner hislorien , til Tyskland, der han skulle fors0ke a selge den pa en
bokmesse.
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Fra vinteren og varen 2010 gikk det alt tor langt. sier komparenlen. Han stod og la
ut om all politikken. Jeg tenkla at del var bara tul/ og galskap, og at dette matte ta
sluff. Han var halt hinsidas. og trodda pa alt tul/at han sa.

Komparenlen er i liIen grad i stand Iii a gi eksempler pa hvordan observanden var nar
han bla intans, men sier: Jeg 'olta meg pressel. Bade samvrerat og kontaklen mad
ham ble endret. Vi hadde hatt det sa hyggelig sammen. og na var del bare politikk

og negative ting til meg.

Komparenlen fortselter: Han klarte ikke ha passe avstand til meg lenger. - enten vil/e
han ikke komme ut. eller sa satte han seg helt oppi meg i sofaen. og en gang kysset
han meg pa kinnet Det ble

sa voldsomt.

Jeg lurle pa om han kunne flytte snarl. Jeg

begynte a irritera meg over vreramaten hans. og han var hele tiden initerl og sint.
Det var voldsomme reaksjoner pa sma ting.

Komparenlen fortelier al observanden i I"pet av del sisle aret han bodde hjemme ble
0kende opptatt av a unnga smilie.
komparenten . Og han anklaget meg for

Han ville ikke snakke med meg, sier

a snakke med tor mange som kunne smitte

oss. Han vil/e ikke komme inn pa kjokkenet. og spiste maten pa sitt eget rom. Han
leverte tallerkenene i doran til meg. Og jeg husker at han gikk med hendene foran
ansiktet og en periode brukte munnbind inne.

Komparenten sier hun stad ig ofiere tenkle at S0nnen hadde blitt svrert rar og
ubehagelig. Pi! sp0rsmi!1 sier hun imidlertid at hun aldri lenkle at han hadde blilt syk.
Jeg unnskyldte ham. og tenkle at det snart ville bli bedre. sier hun.

H0sten 2010 reagerte komparenten pa al observanden hadde galt Iii innkj0p av del
hun betegner $Om en skuddsikker koftert. Den var utrolig spesiel/ , sier hun , og jeg
spurte hva han skul/e med den . Det var hvis noen brot seg inn i bilen. svarte han.

Komparenlen sier al observanden flere ganger gay ullrykk for al han var redd noen
skulie bryte seg inn i bilen hans.

I til/egg lurte jeg pa mye inne pa rommet hans, fortelier komparenten. Han kjopte en
hag/e $Om stod inne pa rommet hans, og bestilte en riffe. Og pa nyaret i 2011 kjopte
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han en sw:er, svart pistol, legger hun til. Komparenten sier hun ikke likte dette, og sa

til observanden at han ikke kunne bo hjemme med

sa mye vapen .

Komparenten forteller at observanden flere ganger iflllrte seg det han kalte
overlevelsesutstyr, som var klaer i svart og grlllnt.

Nar hun spurte, sa han at det

hadde med jegerprlllVen a gjlllre , men komparenten syntes dette var rart.

Kompa renlen forteller al observanden i IlIlpel av del sis!e are! ofte v ille snakke om en
foreslaende borgerkrig, men at komparenten ikke orkel delle. Han snakket h0yt og
intenst, sier hun , og det var riktig ubehagelfg. Jeg fors0kte detjeg kunne a unnga de
temaene .

Komparenlen forteller at hun fra rett t0r jul 2010 merket at det kom en masse
postforsende/ser til observanden . Det kom blytunge, svarte sekker. sier hun , og jeg
stusset veldig. Han fylte kjellerboden med underlige ting ogsa, sier hun . Varen 2010
fant jeg to ryggsekker med stein innenfor d0ren , og fire svrere dunker med lokk bak
dem igjen .

Komparenten sier at observanden ble sint og sur niH hun spurte hva han

skulle med all utstyret .

Pa va rparten 2011 husker mor at observanden en dag kom ut fra rommet sitt ifl!lrt en
rod uniformsjakke med masse emblemer.

Komparenlen sier at S0nnen

sa

svaert

merkelig ul og at hun !enkle : Nil gir j eg opp, han gj0r sa mye rart.

De sakkyndige spl!lr om komparenten pa noe tidspunkt har tenkt at sl!lnnen har blitt
syk , eller har endre! seg pa mater som hun ikke har forstatt . Hele tiden fra 2006, sier
hun , men aller verst fra varen 2010. Han har levd i en df0mmeverden , med alt det
han aldri har klart a oppnll. Han snakket om Kristian den 4. hrerfrlJrere og alt muNg
rart. og jeg greide ikke a f0lge med.

Jeg tenkte jo pa om han begynte Il bli helt grerern, sier hun, og det ble etter hvert et
stort ubehag. el<J<elt. og det f01tes utrygt. Som omjeg il<J<e kjente ham lenger. Sa jeg
tenkte det matte w:ere noe galt med hodet.
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Rettspsykiattisk erkloori ng Breivi k, Anders Behring f.
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Komparenlen sier at observanden etter januar i 2011 begynle

a trene,

men al det

virket helt overdrevet. helt Rambo. Han sa han spiste noe proteinpulver og kjopte
kosttilskudd sam han hadde i svarle sekker pa rommet sitt. Han gikk pa he/sestudio.
men ellers var han nesten aldri ute.

I april 2011 kom han og sa at han ville bli bonde, s ier komparenlen om observanden .
Han hadde underskrevet kontral<t, og skulle /eie gard med 91 mal dyrket mark.
Kompa renlen sier hun slille seg undrende til al han sku lie bli bonde , men var glad for
at han endelig fant noe

a gj0re , og flyttet ut av hennes leilighel.

Den 7. mai /eide han bil og tok (lytlelasset sitt med til g arden pa Rena , sier
komparenten . Hun g!edel seg ti! a dra for a bes0ke ham. men det passet a/dri. Han
sa han var sJiten . og at det var mye stein som gjorde at han matte dyrke timotei. sier
komparenten .

Kompa renlen lraft observanden i Oslo 2. Juni 2011.

Heller ikke da fikk hun

bekrefte!se pa at hun kunne komme pa bes0k pa garden. Observanden var deretter i
kontalct med henne pa le!efon f1ere ganger f0 r han kom hjem Ii! henne kve!den f0r de
paklagede handlinger. Han loy og bedro meg. sier hun. og grater.

Komparenlen benekter at hun noen gang har opplevd observanden som ned for eller
Iris\. Hun har ikke lenkl al han virket oppsteml.

Hun ha r aldri h0rt at han har snakket h0yt med seg selv.

Hun kommenterer at

observanden i perioder hadde Iyden pa PC ' en pa ve/dig heyt, men skIudde ned nar
jeg bad ham om det.

Pa

5persmal sier hun imidlettid at observanden. elter at flyttet til Rena i statten av

mai 2011, snakkel mye om /yder. Han var svcert opptatt av del, sier hun . Snakket
om knirking. og ubehagelige /yder pa garden. Og han

sa at han var redd leveren

skulle svtkte. og det sNente j eg ikke noe avo

Komparenlen fotteller ogsa al observanden va r helt opphengt i edderkopper etter al
han flyttet opp pa garden . Han sa at det tet edderkopper ut av veggene, sier hun, og
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Rettspsykiatrisk erklooring Breivi k, Anders Behring f.

at dat var at adderl<opphelvete der oppa.

Side 83 av 243

Han fortalte om biller, edderkopper og

andre dyr, og virket helt pa styr nar han snal<l<et om det.

Komparenlen sier at hun i en annen telefonsamtale med observanden , sannsynligvis
i juni 2011 , ble forta ll av ham al Det hadde I<ommet en spaner som ville ta bilder inn
pa tunet. Hun syntes fortellingen h0rtes rar ut.

Komparenlen sier avslutningsvis at hun niH hun ser tilbake lenker at observanden
ma ha v<:ert sinnssyl<. Sa annerledes som han ble. Hun grater, og sier: Man (ror jo
il<l<e at sant I<an sl<je. jeg (ror det il<ke helt enna. jeg.

5.2
De sakkyndige har fors0kt a komme i kontakt med hans ncermeste barndomsvenn for
a fa en utdypende samtale med ham. Han

men har

ikke respondert pi! lelefonhenvendelser elier meldinger lagl igjen pa hans le!efon. De
sakkyndige har derfor ikke fatt innhenlel opplysninger ul over foreliggende
vitneforklaring .
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5.

OBSERVANDENS BAKGRUNN OG FORKLARING

Samtalenes struktur:
Da de sakkyndige skulle starte med samtalene med ham , ble omstendighetene ",::lye
dr0ftet med lIa. Det ble fra lias side , ved dir. Bjarkeid, 0nsket at vi skuUe foreta
observasjonen gjennom en glassvegg . Dette kunne vi ikke akseplere og vi ble da
innvilget a sitte med han i samme rom, men med vakler tilslede. Det ble fra lias siden
fremhevet at det var et 0nske av sikkerhetsmessige grunner at samtalene var felles
da de ellers fryktet gisse lsituasjoner, spesielt ovenfor den kvinnelige sakkyndige. De
sakkyndige 10k en beslulning om at vi av svaart mange grunner fant del bade
n0dvendig og lilradelig og uomgjengelig al samtalene ble gjort med begge de
sakkyndige tilstede. Dette var ikke en vurdering basert pa ressursbruken alene (selv
om det var et betydelig ressursbruk for a fa i stand samtalene med personale og
lokale osv), men var fordi vi etter 2 samtaler sa at vi verken intellektuelt eller
emosjonell naarmesl ville vaare i stand til a gjennomf0re ene-samtaler. Det var en
megel krevende situasjon a sitte i samlale med ham, og det var nll:Idvendig for oss
veksle pa fokus mellom akl0r og observat0r for a klare
kvalitet over tid . Det var ogsa svaart vanskelig a klare

a gjennomf0re

a

del med

a holde fokus og av avgj0rende

betydning al vi kunne strukturere dette sammen. Del var altsa en akliv faglig
vurdering at resultalel av vurderingen pa den malen ville bli bedre da vi bade kunne
snakke og observere og utfylle hverandre.

Vi forberedte oss til hver samtale uavhengig av hverandre men ut fra avtalt
lemaomrade og kunne pa denne maten reneklere omkring det enkelte tema hver for
oss.

5.1.

F"'RSTE SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNDIGE 10.08. 11

Innledende bemerkninger
F0rste samlale med observanden fant sled ved lIa fengsel og forvaringsanstalt, hvor
observanden utholder varelekt.

De sakkyndige m011e etter avlale, og ble , scm

ovenfor anf0rt , vist til ell av 10 tilst0tende rom, adskilt av en yegg med vindu.
Fengselet hadde besluttet al observanden av sikkerhetshensyn skulle plasse res i det
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ene rommel, og de sakkyndige

del andre .

Lyd meliom rommene

var

planlagl

overf0rt via h0yttaleranlegg.

De sakkyndige fanl ordningen uholdbar, og bad pa bakgrunn av faglige belraklninger
knyllet Iii den rellspsykialriske underS0keisens kvalitet om al beslutningen ble endrel.
Dette ble etterkommel. Elter en limes omorganisering m0tte de sakkyndige
observanden i el slort rom.

Del

var

plassert Ire konferansebord meliom de

sakkyndige og observanden , og 10 fengselsbeljenter

var

lilstede under samtalen.

Observanden m0tte i lransportbelter. med h0yre hand fri. Han brakte med seg en
lilen papirlapp, og noen blanke ark.

Samtalen var

av

neer Ire limers varighet.

Observanden handhilsle pa de sakkyndige, og

var

smilende ved samtalens

innledning. Han sier at han ikke er orientert om de sakkyndiges ankomst, og at han
ikke har dr0ftel forhold ved den rettspsykiatriske unders0kelsen med sin advokat.
Han er kledd i stripete genser av merkel Lacoste, er velslell og med el direkle , litt
slirrende blikk.

Orientering av observanden
Observanden ble innledningsvis forklart de formelle sidene ved den rellspsykialriske
observasjonen . Han ble informert om de sakkyndiges funksjon for retten , og al de
sakkyndige ikke er underlagt den samme taushetsplikt som Iii va nlig gjelder for leger.
Han ble informert om at de sakkyndige kun utreder informasjon av belydning for
vurdering

av

hans helsetilstand under observasjonsperioden og pa tiden for de

paklagede handlinger, herunder risiko for fremlidig voldsul0velse . Han ble ogsa
informert om al de sakkyndige ikke ulreder faklum i saken, elier tar stilling Iii
skyldsp0rsmalet.

Observanden gay ulrykk for a forsla og godta delle , men fremstod ikke nevneverdig
inleressert i disse forholdene .

Han sa derimot umiddelbart at han anlok al aile

rettspsykiatere i verden misunle de sakkyndige oppgaven med a vurdere ham. Ha n
sa med el smil : Se/vsagt kjenner jeg prosedyren. De sakkyndige spurte hvorfor han
smilie av dette . Observanden svarte: Jeg hadde ikke trodd jeg selv skulle here det
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bli sagt. Jeg kjenner psykologi veldig godt. Har sluderl det i flere ar. Har jobbel med
salg, del erden beste malen.

Han presenterer deretter raskt al han hadde syv sp0rsmal de sakkyndige matte
svare pa dersom han skulle samarbeide om unders0kelsen . Han ble spurt om
bakgrunnen for silt behov for a stille sp0rsmal til de sakkyndige , og utdypet Jeg vii
jo ikke bidra til mitt egel karaklermord. Mu/likulturalistene ser pa de sakkyndige som

Det blir som psykiateme etter annen verdenS/<rig . Ide%giS/<

politis/< korrekte .

parliskhet har enkeltindividene som sine lakeier.

De sakkyndige forklarte at oil besvare sp0rsmal av personlig karakler ikke forenlig
med sakkyndigrollen i en straffesak. Delte stilte observanden seg hell uforslaende Iii ,
og sa at han ville finne del vanskelig a samarbeide om unders0kelsen dersom han
ikke fikk h0re de sakkyndiges syn pa verden . Han sa : Hvis dere er ideo/ogisk pa
venstresiden er dere parfiske.

Han gjentok at det etter annen verdenskrig var flere

tital/s antikommunister som ble tengs/et.

De sakkyndige fors0kte via flere innfallsv inkler a avvise observandens krav om
inlervju av de sakkyndige f0r vi kunne ga videre. Observanden var ikke lydh0r for
argumenter. Han vedblev a nevne eksempler pa hva som skjedde i Norge elter
annen verdenskrig .

Han nevnte

akl0rer sam Hamsun.

Nasjonal Samling.

Arbeiderpartiet og avsette/se ay dava?rende justisminister. Det var vanskelig , og i

perioder umulig

a

f01ge ham , og de sakkyndige matte en rekke ganger be om

uldypende forklaringer.

Del fremkom at observanden mente at han selv er en trosse/ for det naYa?rende
regimet. Han la til : Maktapparatet er orienterl i marxistisk retning. og etter ktigen
semite de justisministeren pa ga/ehus.

Observanden mener at eksempelet er en

direkte parallell til hans egen situasjon .

Observanden hoppet deretter Iii a definere yare politiske motstandere. Han forklarte
at ku/turmarxister, for eksempe/ parliene R"dt og SV. utgjor 30 %
motstandere.

av yare

Suicidalmarxister. parliene Venstre og Hoyre, utgj0r 65%.
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Det

inkluderer liberalistene. og de gjor def pa grunn av naivisme. Og

sa er def de globale

kapifalisfene. de er ca 5%.

De sakkyndige ber observanden forteJle hvilke splZlrsmal han IZInsker svar pa . Han
ser pa en medbrakt, liten lapp. og sier: Oet er syv sporsmal.

Def forste er: Hva

synes dere om Hamsun. og justisministerens avgang etter annen verdenskrig? Def
andre er: Synes dere al/e nasjonaldarwinister er psykopater?

De

sakkyndige

stopper

observanden,

og

ber

om

forklaring

pa

nasjonaldarwinisf.

Observanden gjlZlr referanser til 20-fal/et. og sier:

nasjonaldarwinisme

har veerl brukf tid/igere.

pa

20-tal/et.

begrepet
Ordef

det var mye av

Storbritannias tankegang.

De sakkyndige sier at de er forvirret over observandens begrepsbruk. Qbservanden
utdyper:

Darwinist, det er en pragmatiker.

bes/utninger.

Med logisk kynisme overfor politiske

Et politisk problem kan ha to tilneerminger. menn er pragmatiske.

logiske. mens kvinner bruker emosjoner for a I"se problemet. Darwinismen ser pa
mennesket fra et dyrs perspekiiv. og handler ut fra en hunds oyne.

Observanden sier videre: Et eksempel erda Amerika atombombet Japan. De brukte
en pragmatisk. tilneerming. Bedre a drepe 300 000, men spare millioner. Vi mener
det er suicidalhumansime. De sakkyndige ber om a fa vite hvem observanden sikter

til nar han bruker pro nome net Vi. Observanden smiler, og sier: Oet er vi i Knights
Templar. Pa sp0rsmal fra de sakkyndige opplyser observanden at han selv har skapt

begrepet suicidalhumanisme. Han legger til : Det er mange vakuum innen po/itisk
analyse, og ordet sk.al tylle et tomrom .

De sakkyndige ber observanden fortseUe med rekken av sp0rsmal til de sakkyndige.
Han sier:

Sporsmal nummer tre er om dere sakkyndige mener at amerikansk

militeeri<ommando mangler empati. Sporsmaf nummer fire:

Forkiar de vesentlige

forskjel/ene pa pragmatisme og sOsiopati, De sakkyndige spor hva observanden

legger i ordet sosiopati. Observanden smiler, og sier: Er ikke del del samme som
psykopati, da?
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Observanden sier sa al de neste splIlrsmalene har mer personlig karakler. Sp0rsmal
nummer fem: Er dere nasjonalister eller intemasjonalister? Nummer seks: St0tter
dere multikulturalisme?

Nummer syv:

Har noen av dere hatt tilknytning til

marxistiske organisasjoner i 10pet av livet?

Den ene sakkyndige sp0r hvordan observanden skule avgj0re om vi snakket sant,
dersom vi hadde besvart sp0rsmalene.
allerede.

Observanden smiler, og sier: Det vet jeg

Tusenvis av timer med salg har gjorl meg i stand til a forutsi med 70 %

sannsynlighet hva personen jeg snakker med. tenker pa. Sa jeg vet at ingen av dere
er marxistisk orienterle. men begge er politisk korrekte , og st0tter multikulturalismen.
Jeg kan ikke torvente mer.

De sakkyndige sp0r am observanden gjetter eller vet hva andre tenker pa. Jeg vet.
sier observanden, det er stor forskjell pa det.

Observanden sier at han har lest mye psyko/ogi. Han forklarer: Jeg er akkrediterl15
- 16000 studielimer, det tilsvarer 9 ars studier. Jeg kan vurdere 0st- og vestkantfolk,
og vurderer ved a se pa klcer. sminke. k1okke . og andre sma detaljer hvor tolk
Kommer fra i Oslo.

Observanden sier at han vii akseptere de sakkyndige, og avslutter med a si: Jeg fror
jeg har vcerl heldig.

De sakkyndige ber derelter om observandens samlykke til at det kan innhentes
helseopplysninger om ham fra de instanser hvor ha eventuelt har mollall behandling.
Del fremkommer al han, ul over noen fa kontakler hos primaarlege , ikke har mottalt
behandling, verken fra somatisk eller psykialrisk helsetjenesle.

Han samtykker til at det kan innhentes opplysninger om ham
som han , uten a vaare sikker, antar er navnet pa senteret der han har sin fastlege.
Han sier at han har konsultert sin fastlege bare noen far ganger de siste arene , da
med

sp0rsmal

knyttet

til

innsovningsvansker, pollenallergi ,

infeksjoner. I 0vrig opplyser han a ha vaart frisk.
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De sakkyndige informerer observanden om al de na vii gjennomga hans familie,
oppveksl og lidlige barndom med ham. Dette vii han medvirke Iii. Han er i denne
delen av samlalen gjennomgaende presis, men noe avvenlende, og ikke veldig
engasjert. Han forkla rer seg distansert, og med formell begrepsbruk , ogsa om
personlige forhold. Han snakker sammenhengende, og fremstar ikke synlig Irettbar. I
del f01gende gjengis observandens egne opplysninger slik de ble gilt Iii de
sa kkyndige .

Om sin bakgrunn og familie
forleller observanden al han er fl/ldl i Oslo, pa Aker sykehus. Sitt fl/lrsle levear bodde
han i London, der hans
Han har deretter bodd i Oslo . Han har en halvs0sler,

i 1973,

som han er oppvokst sammen med .

Observandens foreldre var gift, men ble separert
mor, s0sleren

Hans

observanden f1yttel tilbake til en leilighet faren eide.

i Oslo.

Observanden sier at han fl1!rst ble passel hjemme , av mor, men al han begynte i
Vigelandsparken barnehage da mor begynle a jobbe . Han er ikke hell sikker pa hvor
gammel han kan ha veert da , men lror han var Ire eller fire ar da han begynle i
barnehagen . Han husker liden i barnehagen $Om fin , og nevner al han hadde en
beslevenn

Observanden har aldri bodd fasl sammen med far.

Han kjenner Iii at det var

uenighel om hvor han skulle bo da han var lilen , og har hl1!rt al del ble rettssak om
omsorgen , en sak moren van!.

Etter skilsmissen fulgle el par ar der han ikke Iraft

far i det hele laU. Senere hadde han samvcer med far og hans nye kone i feriene.
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Observandens mor var alene med slZlsteren fl1lr hun traff observandens far i en
sammenkomst hos felles kjente.

Observanden sier:

Jeg forsvarer ikke dette.

mora/sk sett. Er ikke ti/henger av mer enn eft ekteskap. For I!!vrig sier han om sin
mor: Hun har vcelt hardt-arbeidende, og har gjolt en god jobb

m,,,

meg.

I en periode fra observanden var 12 Iii 24 ar gammel hadde mor en kjceresle ,_
men pare! var aldri samboere , og giftel seg aldri. Observanden mener del var hans
mor som avsluttet forholdet. Observanden sier: _

reservefar. han

var snill og hyggelig, en slags

flyttet .

at det var sJutt med

mamma. De sakkyndige spl2lr om observanden har hatt konlakt med _

etter at

forholdet til hans mor ble avsluttet. Han svarer: Nei. I de fasene var jeg nl2ldt til a

prioritere finanskontakter og forretningskontakter fremfor _

Om sin
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deretter flere ar i Oslo.

Slik observanden har forslatl del, Iraff far sin f"rsle kone,

denne perioden. Far fikk Ire barn med

som aile er

observandens halvs"sken .

Observanden sier al han har hatt sporadisk kontakt med aile sine tre halvs"sken
gjennom oppveksten , men aldri bodd samen med noen av demo

perioden fra observanden var seks til 14 ar gammel , reiste han tol v ganger for a
bes"ke sin far i Frankrike . Der traff han

Han forteller at han de

senere arene stort set! har truffet sine halvs"sken pa farssiden i Norge i forbindelse
med en felles middag i I"pet av julefeiringen .

Observandens fore ldre var gift i en kort periode omkring hans f"dseJ. Etter at
observandens far skilte seg fra hans mor gifte! han seg med sin Iredje kone ,_
sm" observanden beskriver som sin

stern~r.

Observanden sier at stemoren hj a/p far rned a
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fa kontakt med bama. tordi far se/v ikke var sa sosialt an/agt. Far og _

skilte seg

da observanden var 14 - 15 ar gammel.

Observanden sier at han satte pris pa stemoren, og har halt rege lmessig
kontakt med henne 09sa etter skilsmissen. Observanden sier at stemoren var ansatt
skilsmissen fra

Observandens
seg med sin fjerde ko,,".
Observanden

Sler at han etier at han fy ll 16 ikke har hatt

regelmessig kontakl med far, og Iror dette muligens skyldles at far ikke kunne lilgi en
episode der observanden ble talt for tagging.

Han mener ogsa at del fra samme

alder var knyttel konnikter til al far ikke ville betale foreldrebidrag Iii hans mor, men
vet ikke mer am dette.

Han har ikke opplysninger om fars videre livsl0P
etter at all konlakt me llom dem ble bruit da observanden var 22 ar gammel.

Om sin s0ste.--forte ller observanden at han har bodd sammen med den
seks ar eldre halvsl2Isteren gjennom hele oppveksten . Fordi aldersforskjellen mellom
dem var sa pass stor, hadde de ikke sa mye med hverandre
IiI. Observanden sier:

a gj0re fl2lr de vokste litt

Hun hadde mor for seg se/v i seks ar. sa det ble nok en

overgang da jeg kom.

Observanden sier at det aldri var noen problemer
som han vel om .
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oppveksten ,

Observanden

begynte i Vigelandsparken barnehage da hans mor begynte a

arbeide. Han er usikker pa hvor gammel han kan ha
v~rt

en to - tre ar.

v~rt

da , men Iror han ma ha

Han husker liden der som fin , og husker at han hadde en

beslevenn. Fami lien bestaende av ham,
farens

mor ble boende i
Oslo frem til hans mor kj0pte leilighet pa

da han var fem eller seks itr gammel. Han fortsatte i den samme
barnehagen til han begynle pa skolen.

Observanden kjenner ikke til at noen i hans familie har hatt eller har psykisk
sykdom av noe slag . Pa sp0rsmal benekter han ogsa at noen i hans familie ha r
endl sit! liv ved selvmord, elJer fors0kt it gj0re del .

Han benekler ogsa selv it ha

fors0kt a la sit! liv, elJer a 0nske a gj0re del na .

Status presens ved begge de sakkyndige 10.08.11
Observanden er va ken, ved klar bevissthel, og orienlert for lid og sled og siluasjon.
Inlelligens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytter lallverdier og
anslag i prosent i st0rre grad enn del som er vanlig i tale. Han benytter i samtalen el
leknisk, av- emosjona lisert og lile dynamisk sprak .

Han fremslar emosjonell avnalel , med fullslendig emosjonelJ dislanse I ii egen
siluasjon og I ii de sakkyndige. Han er h0f1ig , og sama rbeider etter besle evne . Han
ler og smiJer relativl ofte , da knyttet I ii temaer omkring egen persons betydning og I
elJer egne handlinger.

Observanden har el lett slirrende blikk, og blunke r en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk , og et lett tilstivnet kroppssprak i del han beveger seg sv~rt lite pa
sl olen under de timene samtalen va rer.
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Observanden mener a vite hva folk han snakker med lenker pa.

Fenomenet

vurderes sam psykotisk fundert, iii tross for al observanden forklarer del med at han
har l<Ert seg teknikken gjennom lusenvis av limer med salg.

Observanden mener seg i posisjon til a slille belingelser for de sakkyndiges samlaler
med ham. Han fremstiller seg som unik og el midtpunkl for all som skjer, i del han
mener al aile psykialere i verden misunner de sakkyndige deres arbeide.

Han

sammenhgner sin situasjon med landssvikoppgj0ret etler krigen. Fenomenene
vurderes a V<Ere uttrykk for grandiose ideer.

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse, i del han skifter pa a omlale
seg selv i entail og flertall.

Observanden benytter ord han selv poenglerer a ha konslruert , $Om for eksempel
nasjonaldarwinisf, suicidalmarxist og suicidalhumanisme. Fenomenet vurderes til a
V<Ere neologismer.

De sakkyndige har innledningsvis vanskelig for a f01ge observanden . Han frembyr i
den delen av samlalen hvor han presenterer seg , sitt politiske budskap og sin misjon
med

lett

as$Osiasjonsforslyrrelse

perseverasJon .

Etter

hvert

som

og

formelle

samlalen

lankeforslyrrelser
skifter

lema

Iii

i

form

av

anamneslisk

informasjonsinnhenling, blir dette mindre uttall, men er fortsaU Iii slede, i det
observanden ved en rekke anledn inger forlater lema, og ma bringes Iii bake ved
sp0rsmal. Del forekommer ikke latenstid eller lankeblokk under samtalen.

Observanden fremslar helt ulen depressivt lankegods i form av skyld- , skamhapl0shetsf0lelse, eller lanker om d0den .
gledesl0shet , redusert initialiv eller tiltaksl0shet.

Han benekter

opplevd Iristhet,

Det er f01gelig ingen holdepunkter

for senket stemningsleie.

Observanden frembyr ikke 0kt psykomolorisk tempo, eller subjeklivt opplevd, 10ftel
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke - eller talepress. Han er affektstabil. Del foreligger ingen
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holdepunkter for svilctende impulskontroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering. Det foreligger f"lgelig ingen holdepunkter for ,,,net stemningsleie.

Observanden benekter suicidale lanker eller planer.

Observanden fremsto ulen objeklive legn pa h"rselshallusinose.
eksaminert om sanseforslyrrelser.

Han ble ikke

Forekomst av hallusinose 101 seg f01gelig ikke

sikkert vurdere for noen kvalitet.

5 .2

ANNEN SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNDIG E 12.08.11

De sakkyndige m0ter observanden, $Om sist, i el slort rom ved lIa fengsels. og
forvaringsanslalt.

8es0kel ble av Kriminalom$Orgens regionkonlor godkjenl Iii a

forega ulen bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkyndige . Som i f0rste
samlale var plassert Ire konferansebord mellom de sakkyndige og observanden, og
10

fengselsbeljenler

var

lilslede

under

samlalen.

Observanden

m0tie

i

Iransportbelter, med h"yre hand frio

Samtalen var av om lag to og en halv limes varighet.

a fo rtelle mer om sin oppvek st , og forteller at han gikk
i Vigelandsparken bamehage frem til han begynte pel skolen. Pa sp0rsmal sier han at

Observanden blir b edt om

han ikke kjenner til at det gjennom tiden i barnehagen noen gang var knyttet
bekymring Iii hans adferd eller ulvikling.

Han blir spurt om han kjenner til om det ble gjort noen utredning av ham ved Statens

senter tor bame· og ungdomspsykiatn. Observanden svarer at han vet at det var en
rettssak ved r0rende den daglige om$Orgen for ham mellom hans mor og far, men
kjenner ikke til at del var knyttet bekymring til hans siluasjon eller fungering i den
forbindelse.

Om sin sko legang forteller observanden at han begynte pa Smedstad barnesko/e til
vanlig lid. Han husker navnel pa sin klasseforslander, og sier:

Alt var helt vanlig

trem til 5. 6. klasse . Var en (avonff hos laHeme. Var blant de tre beste i klassen. og
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gikk raskt gjennom pensum. Var glup. Han bekrefter it ha hall kameraler, og mener

at de var en fire, fem stykker $Om holdl sammen .

Fra 11 ars alder knyttel observanden seg tetlere til vennene

_

Han ble ogsa sveert neer venn av

og

en muslimsk nabo i borettslaget pa

han bodde. Observanden sier:

Fra den a/deren ble det mer

alliansebygging. matte sikre en sosial posisjon. Jeg var en lederskikkelse fra 3.
kJasse. bade intellektue/( i ballspill og spill som Nintendo . Var blant de aller beste
bade akademisk og sosialt. Bedl om a utdype, forklarer han: Var blant de beste til a
knytte meg til andre, del var flere lederskikkelser. men jeg var limet i gjengen .

Observanden sier: Det oppstod nye milj0er etter hveri, og det ble mer Darwinistisktenkende. Alliansene sam etter hverl ble bygget var pa grunn av mine ··efforis". Men
jeg var ikke gallionsfiguren. Spurt om hva som gjorde al han fikk denne rollen

forklarer han at det skyldles hans svcerl gode kommunikasjonsferdigheter.

Observanden avviser at det gjennom tiden pa Smedstad skole var knyttet noen form
av bekymring til hans $Osiale, fag lige eller adferdsmessige utvikling .

Observanden begynte pa Ris Ungdomssko/e i 7. klasse . Han mener at vennskapet
med

pa de nne tiden var diHfige nyheter, og pavirket ham negalivl. Han sier:

Skolen og lcereme var bra, men jeg kom inn i Hip - Hop - milj0et pa skolen, de! var
kJimaks for den rebelske perioden min.

Vi tagget. Vi respekterle ikke lceremes

avgj0relser. Observanden sier det er patetisk a tenke pa at han tMfet seg for tapere i

dag . Observanden legger til at Hip - Ho,rmilj0et er en fundamental! antiautoritcer og
liberalistisk kul!ur, med en direkte linje til ranere og mordere.

Det er idealiseri

gangstermentalitet.

Observanden forteller at han ble tatt for tagging ved to anledninger.

Den f0rste

gangen var i 1994, da han og 10 venner tagget pa bussentralen pa Sk0yen .
Forholdet ble anmeldt .

Han ble latl ogsa ell fir senere, 16 ar gammel , ved en

jernbaneundergang ved Sioro . Hendelsen var filmet

av

et sikkerhetsselskap, og ble

anmeldl. Observanden sier at alvore! gikk opp for ham eller en samtale med politiet.
Han beslemle seg for

a slulle med tagging .
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Som en konsekvens av at han br0t med sitt Udligere milj0 ved Ris ungdomsskole ble
han uvenn
gjengen.

natten. Han legger til: Jeg var limet ogsa i Hip-Hop-

sa pa meg som en trussel, Han var hatefull og bitter. og tok

over nettverket mitt Matte tartate milj0et i vancere . Pa sp0rsmal om hvordan dette

foregikk. kan observanden ikke gi konkrete eksempler.

Observanden legger til:

Man lcerer a bli siviliserl pa ungdomsskolen.

Det er en

sensitiv peliode. Bam er slemme og kyniske . og siviliseringsprosjektet begynner pa
ungdomssko/en. Det er evolusjonen.

Observanden sier at han etter dette bestemte seg for a satse mer pa skolen.
legger til: Hvis 1'eg hadde satset for fullt, ville 1'eg faft nesten bare S'er. Men

Han

pa grunn

av den sosiale tilh0righeten . og en episode der jeg slo en lcerer i brystet. gikk det ut
over karakterene . Han mener a minnes at han gikk ut av grunnskolen med fern Mg ,

og fire G sam karakterer.

Observanden blir bedt om a fortelle hva sam skulle gj0re ham skikket til a fa scerskilt
gode karakterer hvis han satset pa skolen .

Han fork larer:

Del er arvelige

forutsetninger, selvsagt. Og det man fokuserer pa. Iykkes man i. Pensum var lett. og
1'eg hadde svcerl gode resultater pa bameskolen.

Jeg hadde forlsatt kunnet vcere

ekseps1'onell med bedre innsats. Mange, mange S'eri hverl fall.

Observanden s0kte , og kom inn pa Harlvig Nissen videregaende skote etter avsluttet
ungdomsskole. Han sier: De! ble kjempesuksess sosialt pa Nissen, men 1'eg slet for
a ta igjen det akademiske . Jeg trakk til meg flere. m0tte mange som ville bygge
nettverk. Observanden husker ikke resultatene fra 1. klasse pa videregaende skole ,

men sier: Del gikk bra. Men folk varlitt useri0se. og det vardartig akademisk mil1'0.

Observanden sier at han var en sosiall dominerende skikke/se i denne perioden , og
er sikker pa at han huskes pa en svcert positiv mate fra denne perioden.
beslemte seg likevel for

a bytte skole, og sier:

Nissen. 0nsket disiplin. konservative lcerere.

Han

Ville ikke ha de liberale lcereme fra

Han begynte derfor i 2. klasse ved

$ok ..... ,,., 20WSENE·OTIR,us

Side 98 av 243

Oslo Hande/sgym, pa allmennfaglig linje.

Han legger til:

Videregaende er mer

sivilisert.

De sakkyndige sp0r hvorfor han benytter ord som netfverksbygging. evolusjon og
sivilisering nar han forteller om sin egen skolegang. Han sier: Det er et resultat av
psyko/ogistudier.

Han mener at han startet selvstudier av psykologisk litteratur i

starten av 20 - arene.

Bedt om a fortelle om sin videre skolegang , sier han:
og det var klikker al/erede.

Det var som forventet. Hardt.

Valgte a fokusere pa venner fra Nissen. Observanden

sier han ikke ble noen lederskikke/se pa Oslo Hande/sgym. Han fikk imidlertid noen
nye venner, blant anne

""m

han sier har veert hans beste venn siden .

Han legger leende til: I hvert fall trem til 22. Juli. da .

Observanden sier han jobbet hardt med skolearbeidet . Han mener at han tok hele
pensum for annen klasse pa seks maneder, og kjedet seg da han begynte i 3.
klasse. Han slultet skolen i desember 1998. Forut for dette hadde skolen meldt at
han matte skjerpe seg pa oppmete. De sakkyndige sp0r hva han i dag tenker om at
han ikke fullf0rte videregaende skole. Han sier:

Det var en ambisi0s bes/utning.

Hadde bestemt meg for at jeg aldri sl<ulle ha noen sjef. jeg ville bli rik og starle eget
se/skap.

Observanden har elter delte ikke fullf0rt noen forme!! utdannelse .

Om sin yrkeserfaring forteller observanden at han pi! starten av videregaende skole
begynte i Acta Dialogmarkedsf0ring. Hans jobb var

a booke

meter for mennesker

med formuer over en viss s(0rre/se. De kjepte lister med nummeret til folk som hadde
mer enn 500000 i formue .

Han fikk jobben, 17 ar gammel, gjennom en jente han Iraft pa Tusenfryd. Hun skaffet
meg en avtale med faren sin. og faren ordnet mete med Acta.

Lede/sen der

evaluerte mine retoriske evner. Jeg fikk mye bedre resultate r enn 7 ar eldre
studenter. Observanden smiler. Jeg ble raskt tillitsvalgt i Acta. Det kan verifiseres.
Var eksepsjonelt god, og skulle fa millioner til virksomheten.
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Observanden sier at han jobbet omtrent ett ar i Acta Dialogmarkedsf0ring. Han sier
at han sluttet fordi han ville ha nye utfordringer. og hadde lrert alt han kunne lrere

der.

Han begynte som deltidsmedarbeider i Oirekte Respons Senteret (DRS) i

midten av annengym.

Der drev han med kundeserviee 09 direkte support.

Som

eksempel pa arbeidsoppgaver han utf0rte i DRS , nevner han oppringninger (if folk

etter en liste i forbinde/se med salg av Me Music CD·er og Riverton bokklubb.

H0sten 1998, mens han enna var elev ved Oslo Handelsgym , hadde observanden
ogsa ekstrajobb i Te/ia.

Parallelt med dette starte\ han ege\

sel, cap,

sluttet skolen, og sier: Jeg jobbet back- office, hjemmefra.

Konseptet var genialt. Mens jeg jobbet for Telia. og var vel ansett. hadde jeg tilgang
pa en database med utlendinger i Norge. Det var A - prioritet - kunder. de tyngste
kundene.

Kopierle hele databasen. og sa skulle vi ringe kundene og tilby bil/igere

lel/erskritt.

Observanden sier at firmaet hadde tusenvis av kunder. men det ble konflikt mel/om

meg og parlneren.
ble ·'break-even-.

var inkompetent. Vi la ned etter eft ar. del
Det ble en fiasko . Observanden greier ikke forklare konkret hva

scm gjorde at forretningsideen ikke holdt , men sier : Lrerle mye. Bedt om a fortelle
hva , sier han: Ikke starte se/skap med kjente . Og ikke uten salgserfaring , psykologi
og administrativ erfaring.

Observanden ble spurt om hvordan han skaffet egenkapital til firmaet.

Trengte

minimalt med penger, sier han. Vi hadde kontor i kjelleren hjemme. Han legger til :
Jeg hadde 100 000 oppsparl i 1996, etter smajobbing og hard sparing. Hadde fulgt
med pa aksjemarkedet fra jeg var 15. og analyserie et IT-se/skap da jeg var 17 ar.
Satset alt pa opsjoner i ffrmaet. men det ble et krakJ< da. j 1996. og jeg tapte alt pa en
maned og 10 dager.

De sakkyndige sp0r hvordan det va r for en ung gutt flnst a tape sa mange penger,
og deretter matte legge ned sitt nystartede firma . Observanden sier: De fleste sierat
suksess ma gjennom flere runder med mis/ykJ<ede prosjekter, sa det var positiv! pa

lang sikt. Jeg kj0rte pa enna hardere, matte bygge opp starlkapital pa nyft. Nar du
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tar sikte pa

a na et mal stanger du hodet i veggen helt til veggen

eller hodet knuser.

Mil lide nar man har ambisi0se mal.

Observanden legger selv til:

Hvis man kjenner de store. finansielle suksessene

innenfor visjonaere retninger. ser man pa sJikt som pr0ve/ser og herdingsprosesser.
Jeg ble herdet og balanserl. og det gay et godt grunnlag for a bli en veldig god leder.
Og jeg IcKHte at jeg hadde for lite kunnskap om forretningsutvikJing og psyko/ogi. og
matte begynne a lese .

Observanden forteller at han 19 ar gammet begynte i DRS pa ny . Han sier: Jeg
avanserle. Ved siden av jobben begynte han

kj0pte b0ker online. pa Amazon.com.

a studere . Han studerte ulike fag , og

Han sier:

I to eller tre ar lurle jeg p a a

formalisere og akkreditere utdanne/sen. Det er bare eksamen i norsk. nyere historie
og samtunnslaere som trengs tor a fa arlium etter at man har tylt 20 ar. Men jeg lot
det henge i Mten. og

sa

bestemte jeg meg efter hverl tor ordinering i Knights

Temp/ar isteden.

Observanden sier at han til sammen har akkreditert 16 000 studietimer mens jeg har
jobbet og skrevet ved siden avo Har jobbet knallhardt.

Om innkalling til militcertjeneste for1e lier observanden at han tlnste gang monok
slik mens han drev
hans

mor

alvorlig

i 1998 og 1999. Pa denne tiden var
syk, og

han

brukte

omsorgsoppgaver

for

he nne

som

sl1!knadsgrunnlag for ulsenelse. Etter flere ars korrespondanse ble han i 2003 Iii slun
endelig fritan. Han sier: Angrer i relrospekt. Det ville gilt gode kunnskape r om
krigforing . Ville gjerne haft det. Kanskje verden kunne endret seg da.

Om forhold og kjcerester sier observanden at han hadde flere jenlekjaarester fra 16
ars alder. Ikke noe scerlig langvarige forhold, maks el haM ar. Del var en del jenter
pa Tasen . rundt Berg-omradet. Observanden begynner derener a snakke om andre,

for ham sentrale personer i dene miljl1!et. De sakkyndige ber ham pi! ny for1e l1e om
sine kjaarester, 09 observanden sier: _

var navnel. Og jeg datet _

husker ikke delaljer men ble kjent med
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Og jeg

del ble dating med
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dem ogsa. Observanden mener han 10k i hvert fall en av dem med hjem pa besI!lk til
mor, 09 at han debulerte seksuell i denne perioden .

Han benekter a noen gang ha hat! seksuell erfaring med guller eller menn. Han sier:
De sisle ti arene har del ikke wert anledning til forhold. pa grunn av ordineringen i
Knights Temp/ar. Jeg har ikke

v~rt

seksuelt aktiv etter 22-ars alderen.

Ser pa

kroppen som et lempel. og vii heller fokusere pa langvarige forhold.

Samtalen avslultes, og del blir enighet om at hans arbeidsforhold eller at han

I gjennomgas ved senere anledning .

Status presens 12.08.11 ved begge de sakkyndige
Observanden er vaken , ved klar bev issthel , og orienlert for lid og sled og siluasjon .
Intelilgens klinisk vurdert i normalomradel.

Han benytler i samtalen et teknisk , av-

emosjonalisert og lite dynamisk sprak, i del han beskriver sin oppvekst i barnearene i
lermer av nertverksbygging. al/ianser. sosial posisjon. sivilisering og evolusjon.

Han fremstar emosjonelt avflatet, med fullslendig emosjonell

distanse Iii egen

siluasjon og til de sakkyndige. Han er h0f1ig , og samarbeider eller beste evne. Han
ler og smiler relat ivt ofte, da knyttet til temaer omkring egen persons betydning
og/eller egne handlinger.

Observanden har et let! slirrende blikk, og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk , og et lell tilstivnet kroppssprak i det han beveger seg svcer! lfte pa
stolen under de timene samtalen yarer.

Observandens beskriver seg selv gjennom ungdomstiden
kommunikasjonsferdigheter.

som

en

sosial

med

kjempesuksess.

sv~rt

leder.

gode
sosialt

dominerende skikkelse, og med eksepsjonel/e ferdigheter i ekstrajobben han hadde
ved siden av videregaende skole . Fenomenene vurderes som ullrykk for grandiose
vra ngfo resti lIinger.
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Observanden benytter gjennom samtalen en del ord pa uvanlig vis, i det han
snakker om akkreditering av utdannelse, ungdommen som sivilisenngsprosjekt. og
det a slulte pa videregaende skole $Om en ambisi0S bes/ufning_

Observanden forlater ved nere
sp0rsmaL

anledninger

lema, og ma bringes tilbake ved

Fenomenet forstas som lett assosiasjonsforslyrrelse og formelle

lankeforslyrrelser i form av perseverasjon. Det forekommer ikke

lalenstid eller

lankeblokk under samlalen.

Observanden fremslar helt ulen depressivt tankegods i form av skyld-, skamhapl0Shetsf0lelse. eller tanker om d0den.

Han benekter

gledesl0shet , redusert initiativ eller tiltaksl0shet.

opplevd tristhet,

Det er (0lgelig ingen holdepunkter

for senket stemningsleie.

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo. eller subjektivt opplevd, 10!tet
slemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han ha r ikke tanke - eller talepress. Han er affektstabiL Del foreligger Ingen
holdepunkter for sviktende impulskonlroll, verken i forhold Iii verbal elier fysisk
utagering. Del foreligger f01gelig ingen holdepunkter for 10!tel slemningsleie.

Observanden benekter suicidale tanker eller planer.

Observanden fremsto uten objektive tegn pa h0rselshallusinose.
eksaminert om sanseforslyrrelser.

Han ble ikke

Forekomst av hallusinose 101 seg f01gelig ikke

sikkert vurdere for noen kvalitel.

5 .3

TREDJE SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNDIGE 23.08.11

De sakkyndige m0ter observanden, $Om sist, i et stort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanstalt. Bes0ket ble av Kriminalomsorgens regionkontor godkjent e forege
ulen bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkyndige.

Som i f0rsle

samlale var plassert Ire konferansebord mellom de sakkyndige og observanden. og
to

fengselsbetjenter

var

tilstede

under

samtalen.

transportbelter, med h0yre hand frio
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Observanden

m0tte

i
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Observanden hilser vennlig pa den sakkyndige , og innleder med a si : Jeg har lest

fundamentet for psykoanalyse. Jeg jobbet rutinerl, og har skrevet alt i kompendiet.
Han lurer pa om de sakkyndige har lest hans kompendium, og sier na begynner dere

vel a fa et grunnlag for min psykoanalyse? De sakkyndige forklarer at var rolle er a
besvare rettens mandat, og at dette nok ikke tilsvarer en psykoanalyse, verken i form
eller inn hold.

Samtalen var av neer tre timers varighet.

Om siH engasj em ent i politisk a rbeid forteller observanden at han meldte seg inn i
Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) da han va r 16 ar gam mel. Han forklarer: Jeg var
i dlu1ig milje fer det, Hip - Hop, og pa Blitz pa konserier. Var neer pa det norsk·

pakistanske gangstermiljeet. Jeg var "den kule poteten ", Jeg fastet, og var vitne til
mye av A og B gjengens aktiviteter. Hip - Hop, Blitz, gjengmiljeet og gangsteme , det
var en suppe, pa en mate.

Observanden sier at det han opplevde va r /avintensiv jihad. Det var pakistanske

gjenger som tok T-banen til Vestkanten, ranet, vo/dtok, lem/estet og dro tilbake til

mus/imske enkJaver est i byen. Furuset og Ho/mlia og sann.

De sakkyndige splllr hva 80m va r observandens rolle i dette . Han sva rer: Var aldri

med pa det, men herie om det. Og sa var jeg med to ganger nar det var "muslimer
mot muslimer" , men det var ikke aktivt fra min side. Var innom Tasen-miljeet. og der
kom del mus/imer innom til omradene deres. Det var anarkojihadister.

De sakkyndige ber observanden forklare sin begrepsbruk. Observanden fo rkla rer:

Det er fra AI Qaida, gangstermi/j0ene der anarkomarxister, som er blitzere, noen som
!jener fo/ket. De sakkyndige forsta r stadig ikke begrepene. Observanden utdyper:
anarko- er forkorie/se for anarkisme, det kan veere anarkomarxister, anarkojihadister,
anarkonasjonalister. Observanden sier han har laget ordene selv , fordi de manglet.

Observanden gir deretter en svcert detaljert forklaring pa hvordan han i 15-arsalderen
hlllrte om, og dels va r i utkanten av milj0er der disse grupperingene sloss, voldtok ,
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truet og gjorde innbyrdes avtaler. Han presiserer at han aldri personlig var i kontakt
med A- og B-gjengen, men kjente folk gjennom sin venn

som kunne

mobilisere venner dertra .

Observanden sier at dette la grunnlaget for hans politiske interesse , fordi han sa
lavintansiv jihad pa

nrert hold, og sa hvordan mlJdvendig borgervem gav

demonisering som nazister.

Det var at forkastelig system.

Det trengtes an

pragmatisk tilnrerming .

Observanden sier at alt forstarkat seg etter bruddet med
om han ville at jeg skulle konvartare .

Jeg tolket det som

Han foraktet alt det norske. Vi hadda

opparbeidet et kontaktnett. og

B baksnakke meg, og ville brenne

broene til kontaktnettet mitt.

De sakkyndige spl2!r hva som konkret skjedde ved bruddet mellom han og
Observanden sier: Han 10y. Og sa til en jente at jeg hadde sagt hun var stygg. Det
ble konfrontasjon ,

truet ,,,,ed void.

Observanden sier at deUe fikk ham til a forsta de norske verdiene . Han meldte seg
inn i FPU , og leste om partiets ideologi. Han legger til : Var veldig i mot PLO . Sa
lenge staten sender penger til PLO kan man rettferdiggj0re a tagge Oslo Sporveier.

Observanden sler at han gradvis ble mer aktiv i FPU, og 19 ar ga mmel fikk
nestformannposisjon i FPU - Oslo vest. Han sier med et smil at han raskt ble kjent.

og han er sikker pa at aile der husker ham fra denne tiden .

Om sine arbeidsengasjementer fra 1999 forteller observ anden at han skaffet ny
kapital til veie gjennom sill andre engasjement i Direkte Respons Service (DRS).
Omlren! parallel! med delle Iraff

han var 15 ar eldre og

en genial fOffetningsmann. Han ble en slags mentor. Fikk hjelp til en forretningsplan.

Han legger til : Og sa

datteren til

pa den tiden. Hun ble kapitalist. Observanden beslemle seg for
utendt<lrs board - serie i Oslo.
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opp en
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Han startet bedriften Media Group. og ansatte en bekjent,
Vennene

d"v med kapitalisering. De laget databaser over mulige

investorer. forklarer han. Del ble avholdt mange m0ter med mulige investorer, men

de klarte ikke

a skaffe kapital.

Det er i denne delen av samtalen vanskelig a f01ge observanden i hans
resonnementer, men det fremkommer at han drev firmaet ett ars tid. til han ble
kontaktet av Media Group og Media Max. firmaer som ville kj0pe leiekontraktene
observandens firma hadde fatt i stand. Han sier : De kj0pe til sluff

en slags

kompensasjon, fikk 150000 og 50 000, satt igjen med mel/om 100000 og 300 000 i
begynnelsen av ar 2000. Han forteller at han overf0rte selskapet silt til Media Max

I tiden som fulgte forteller observanden at han ble mer aktiv i FPU. og levde av
oppspa/1e midler fra Media Group. Han sier han hadde et strengt studieregime. og
leste uni versitetspensumet for hele sivil0konomstudiet i tiden fra 1999 til 2000.
Kjente folk som gikk eller skulle begynne p a BI. og sa fikkjeg pensumlisler av dem.
Det var engelske b0ker.

Observanden mener han har lest pensum for tiltelen 'Bachelor of small business and
management·, selv om han hoppet over noen fag pa pensumlistene han lante. Han

leste

0konomi.

finans.

forretningspsykologi.

ledelse.

salgsstrategier

og

markedsf0ring.

H0sten 2000 gikk observanden tiJbake til arbeidet i DRS, og sier at han ble
avdelingsleder for bedriftsavdelingen . Han jobbet ogsa aktivt i Fremskrittspartiets
Frogneravdeling .

Varen 2001 brukte han oppspart kapital . og startet nyU selskap, de nne gangen med
en sykkelboard, der det var planlagt at en arbeidsl0s akademiker sku lie sykle rundt i
byen med reklameplakater festet pa en sykkel. Observanden anslar at han brukte
seks maneder pa dette , og laget en prototype i kjelleren hjemme . Det skulle festes
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en board (Stor reklameplakat, de sakk. anm.) til en tilhenger, som igjen skule festes
til en sykkel.

Observanden fikk en konlrakt med Platekompaniet, men klarte ikke a bygge
doningen solid nok . Elter bare en dags drift med sykling endle del med at plakalen
blasle overende, og lraff en dame.

Firmaet ble avsluttet, og det skaffel ingen

innlekter.

Sommeren 2001 ble observanden slyremedlem i Frogner FrP. Han bestemle seg
for a salse pa en karriere gjennom Fremskritlspartiel . Han ble innvalgl i to styrer,
Kontrollutvalget for Majorstua sykehjem.

og

Vararepresentant for styret ved

Uranienborg skole. Han m0lte pa ell m01e for sykehjemmel, men aldri pa skolen .

Derimot m0t1e han pa aile evenementer i regi av parliet. bade kurs og m0ter.

Observanden sier al han brukte mye energi pa alliansebygging, og gjorde et veldig
godt inntrykk der. Han ble kjent med mange . Selgere som meg har tendens til a
gj0re det eksepsjonelt bra. legger han til. De sakkyndige sp0r pi! hvilken mil:te ha

gjorde del eksepsjonell bra . Det var det sosiale. sier observanden. Det var gjennom
sosialiseringen. Jeg tikk dessveffe aldri bevisl min kompetanse. men aile merkel at
jeg var eksepsjonelt god i diskusjoner.

De sakkyndige sp0r hvordan observanden merkel al han gjorde el sa godl innlrykk.
Observanden smiler, 09 sier: En person kan si fem ord. og del sier meg 2000 ord.
Sa del forstodjeg. En fremadstormende . ung mann. ville de karakteriserl meg som.

Hosten 2001 sier observanden at han fortsalt jobbel i Direkte Respons Service, i en
avdeling kalt SMT. Der fikk han avdelingsansvar for Bankia Bank. Han sier han pa
det tidspunktet kjente aile i selskapet, og at en av de overordnede ,
nok ville sagt om ham at han genererle mye penger. Han stod fortsalt regislrert med

el

enkelimannsforelak,

men

del

var

inaktivl

eller

det

strandede

sykkelboa rd prosjeklel.

Observanden sier al han denne h0slen var nominerl til en plass i bystyret. Spurt om
prosessen frem

til delle, sier observanden al
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han

skulle

til intervju

hos

nominasjonskomifeen.

Jeg fikk st0tte av noen. men G0ran

Observanden sier:

Kalmyr var pa banen. Jeg var mer popu/~r en ham. men havnet pa 20. plass. fror
jeg . eller 23.. og bare de to overste star pa listen til kommuneva/get. Oette var
nominasjon til valget i 2003.

Etter delle ble observanden usikker pi! om han ville fortsette sin poliliske karriere .
Temaene han var interessert i, militcere sp0rsmal , innvandring og kul tur , var ikke

sa

fremlredende i kommunepolitikken . Jeg hadde passet bedre i Stortingsgruppen. $ier
han , og legger IiI: Men jeg matte ha akkrediterl utdanne/sen min for en eventuell

nominasjon til Sforlinger. Pressen krever der.

De sakkyndige sp"r om han hadde "nsker om a havne h0yere oppe i partipolitikken.
De fleste i politikken har ambisjoner om a komme i regjering eller bli statsminister.
sier observanden.

Sa

det hadde jeg selvsagt. Hadde plan om

a komme

pa

Stortinget. eventuelt i regjering. Hvis jeg job bet hardt ville jeg garantert kommet inn i
8ystyret neste gang. Men politikk var bare et sideoppdrag. Jeg ville se hvor rask!
man kunne kJatre. Det var null problem.

Observanden sier at han pi! denne tiden hadde kommet til at Europa matte reddes
fra muslimsk overtagelse . Han begynte

I

lopet

av

vilren

Fremskrittspartiet.

demokratiske

a lese mye ideologisk litteralur.

oppgav

2002

observanden

sitt

engasjement

I

Han begrunner delte med at han hadde mistet ti/liten til de

prosessene.

Pa

del

tidspunktet

kjente

jeg

sa

mange

Stortingsrepresentanter at jeg forstod at FrP aldri ville komme i posisjon til II forandre
Norge.

Partiet er redigerl, og det ville

v~re

umulig

a bli

statsminister gjennom

demokratiske prosesser. sier han.

Uoffisielt kan man si at det sky/des to forhold, sier han . En . For a komme i posisjon
ma men were stueren. To. Hemmelige manifestasjoner kan utvikle seg. Sovende
fro eller celler. For meg var det en progressiv oppbygning av motivasjonen. Orllpen
var Nato-invasjonen av Serbia i april 1999.
forvrengt.

Den historien nordmenn kjenner er

Det var 5000 jihadister som s/aktet kristne .
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Media var dominerl av

marxister, og dette har ikke blitt vektlagt, Jeg tenkte at neste gang vii NA TO bombe

oss, nar vi vii deportere mus/imer, Jeg tror det vii skje noe lignende i Norge og Os/o.

Etter at han var ute av partipolitikken begynte han a diskutere politikk pa internet!.
Jeg ble kjent med folk online. sier han, og ble med i et nettverk. Han legger til: Jeg
var veldig ambisi0s pa den tiden. og ville ha en overordnet rolle. Sa den 1. Mai 2002
var jeg norsk de/egat i London. til stifte/sesm0tet I Knights Templar.

legger til at delte er en pan-europeisk. overordnet organisasjon .
bestemte meg for

a redde Europa 23 ar gammel.

Det er

Observanden
Han sier:

Jeg

a ga inn pa en vei som ikke

sa lett kan reverse res.

Observanden

fo rkla rer at

han f0rst

hadde tenkt

a vaare

en finansier for

organisasjonen Norwegian Defence League. Jeg tjente en million for j eg var 24 ar.
sier han, og 6 millioner for jeg var 26.

Jeg ville gi noe tilbake til to/ket mitt. Jeg

bestemte meg tor a vie mitt liv til Norge og Europa.

Om sitt engasjement i organisasjonen Knights Templar sier observanden at han
oppdaget den i april 2002. Han sier: Begrepet. el/er navnet ble ikke brukt da. Jeg
kan ikke fortelle sa mye om det. Spurt om hva han kan fortelle. sier observanden:
Jeg ble kjent med individer gjennom intemett. Det var to - tre uker for London-motet.
Matte subsidiere reisen selv. Det befant seg en serber i Liberia. Jeg skulle gi min
proxy-stemme gjennom ham.

Observanden smiler og ler hoyt.

Det var

veldig

spesielle omstendigheter. Jeg var tre uker i Uberia. Reisen var kanskje en prove for
meg. fysisk og psykisk.

Observanden forklarer at han deretter dro til London, og deltok i et ritual som ligner 1.
grads frimurerritualer her hjemme.

Observanden blir spurt av de sakkyndige om han ogsa har deltatt pa andre ml1!ter
gjennom organisasjonen . Det har wert to andre moter. sier han. for og etter Liberia.
Jeg ville velge den revolusjomere vei.

Jeg ble bedt.

Dertor dro jeg.

De ville ha

delegater fra sa mange land som mulig, og jeg b/e utva/gt etter prove/ser i debatt,
diskusjoner, og andre prove/ser. Mer kan jeg ikke si, legger han til.
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Observanden legger Iii al han

sa pa reisen Iii Liberia som en mulighet til a forme en

ide%gi. Fikk opplaJring. teoreask. av en serber der. Det var teoreask, ikke lysisk.
revolusjonaJr vitenskap. Jeg torteredte m0tet i London .

Samtalen ble avslutlel med avla le om a fortselte lemael senere.

Status presen s ved b egge de s akkyndige 23.08.11
Observanden er vaken, ved klar bevissthet , og orienlert for l id og sled og siluasjon.
Inteffigens klinisk vurdert i normalomradel. Observanden benytter summer og
laf1verdier i sl0rre grad enn del $Om er vanlig i lale.

Han benytter i samtalen el

leknisk, av- emosjonalisert og lile dynamisk sprak.

Han fremstar emosjonelt avffatet, med fuf1stendig emosjoneff

distanse Iii egen

situasjon og Iii de sakkyndige. Han er h0flig , og samarbeider elter besle evne . Han
ler og smiler relalivl ofte, da knyttel Iii temaer omkring egen persons betydning
og/effer egne handlinger.

Observanden ha r et lett slirrende blikk , og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk, og el lett tilslivnel kroppssprak i del han beveger seg sveert lile pa
slolen under de timene samtalen varer.

Observanden mener a vite hva folk han snakker med, lenker pa , i det han mener a
vile hvordan lidligere partifeffe r fra Fremskrittspartiel viffe ka rakterisere ham na.
Fenomenet vurderes som psykotisk fundert.

Observanden mener a ha veert neer pa en rekke , kjenle og omtvistede og/effer
krimineffe gjenger i Oslo i ungdomstiden . Han nevner bade Hip - hop - milj0et. A- og
B-gjengen, Blitzmilj0ef. og Tasenmi/j0et.

Bedt om

a gi eksempler er han vag,

men

generaliser raskt til at del han opplevde va r lavintensiv jihad.

Pa samme mate mener han at eksempelet der hans tidlige re venn
feilaktig skal ha sagl lil en jenle al observanden mente hun var slygg , tikk ham al a
forsta de norske verdiene. Observanden vurderes ved deUe

og bagatelimessige forhold overordnel, polilisk betydning.
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a gi personlige , private

Observanden omlaler Norges befolkning som to/ket mitt. Han mener han i 1999
bare brukle ell ar pa a lese hele pensum Iii sivil"konomisludiel, og gjorde del
eksepsjonelt bra i Fremskrit!spartiel .

Fenomenene vurderes som uttrykk for

grandiose vrangforestillinger.

Observanden

har

anarkonasjonalisler

konslruert

ordene

anari<omarxister.

fordi han mener begrepene

anarkojihadister,

manglet i sprakel.

og

Fenomenel

vurderes $Om neologismer.

Observanden fremstar med uklar identilelsopplevelse , i del han skitter pa a omlale
seg selv i enlall og f1ertall.

De sakkyndige har leilighelsvis vanskelig for
deler av samlalen

a f"lge

observanden. Han frembyr i

moderal assosiasjonsforslyrrelse og forme lie tankeforstyrrelser i

form av perseverasjon.

Oet forekommer ikke

lalenstid eller tankeblokk under

samtalen.

Observanden gir under samtalen uttrykk for tanker om at Fremskrittspartiet er
redigert, og historien am invasjonen av Serbia torvrengt i media.

Fenomenene

vurderes $Om paranoide vrangforestillinger.

Observanden gir i samlalen uttrykk for a ha hat! m"ler i liberia og London i 2002,
samt ha blitt bedt om a komme til m"tene som de/egat fra Norge.

Han fremstar

tildekkende og hemmelighetsfull nar han bes am a beskrive m"tene.
gjelder nar han bes om a forklare hvordan han kommuniserte med
m"tedeltagerne pi! forhand.

Oet samme
de andre

Fenomenene vurderes som mUlig selvhenf"ring eller

h" rse Isha lIusinose .

Observanden fremstar helt uten depressivt tankegods i form av skyld-, skam-,
hapl"shetsf"lelse, eller tanker om egen d"d ved selvmord . Han benekter opplevd
trislhel, gledesl"shel , redusert initiativ eller IiItaksl"shel.
holdepunkter for senket stemningsleie.

Sak.,.... 1,., 20WSENE·OTlR.us

Oet er f"lge lig ingen
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Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivl opplevd, 10ltet
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke- eller talepress. Han er affeklslabil. Del foreligger ingen
holdepunkler for sviklende impulskonlroll, verken i forhold Iii verbal eller fysisk
ulagering . Del foreligger f01gelig ingen holdepunkler for 10ltel slemningsleie .

Observanden benekler suicidale lanker eller planer.

5 .4

FJERDE SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNDIGE 25.08 .11

De sakkyndige m0ter observanden, som sist, i el stort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanstalt. Bes0ket ble av Krimina lom$Orgens regionkontor godkjent a forega
uten bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkynd ige.

Som i f0rste

samtale var plassert Ire konferansebord mellom de sakkyndige og observanden, og
to

fengselsbetjenter

var

lilstede

under

samtaJen.

Observanden

m011e

i

transportbelter, med h0yre hand fri o

Samtalen var av mer tre timers varighel.

Observanden

innledet

samtalen

med

a

si

at

han

sn sket

a

folklare

radikaliseringsprosessen b edre. Han hadde lenkt pa temaene $Om var brakt 0PP

gjenno m siste samtale , og 0nskel a utdype disse.

Opprinnelig var avtalen at

samtalen skulle ta for seg observandens videre, praktiske livsl0P, men observanden
mente han trengle a forklare seg om andre temaer. Delle ble im0tekommet.

Observanden var i denne samtalen svaert Oppgl0dd, ordrik og smilende. Han matte i
betydel ig grad struktureres, slik at de sakkyndige kunne forsta hvordan de ulike
temaene innbyrdes hang sammen . Han forklarte:

Pa Ris ungdomssko/e var det et mobbeoffer.

Jeg brukte min sosiale

kap;tal for a beskytte ham. Jeg konfronterte mobbeme. truet demo jeg handlet etter
min samvittighet, da som na.
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Grunnlaget for operasjonen ar at jeg er an samviffighatsfanga, jeg kan ikke sitte og
se pa at vi mistar landat vart. Folket mitt og dares sivilisasjon gar til grunne. og dat

kan jag ikke se pa. Vi, og jeg. ar drevet av samvittighet og kjcerlighe( ikke av hat.

De sakkyndige ber om utdypning av begrepet operasjonen. ObselVanden sier at han
bruker begrepet om hendelsene med sprengning av Regjeringskvartalet og skytingen
pa Utl!lya 22.07.11 .

Det var som

min makt var kjent fra 9. klasse. Trinnet over ville

fors0ke a ydmyke oss, men brygget opp til slAsskamp, og jeg var sentral. og kjempet

for vart trinn. Jag var lenge nok i ringen til at de pa kullet over tikk respekt for meg og
min makt.

De sakkyndige ber observanden forklare hvordan de andre kunne merke hans makt
den gang. Jeg matte ta ansvar. sier obselVanden. Det var nok verdien av nettveri<et

som betydde mest, og sa hadda jeg markert dominasjon overfor klassetrinnet over.
Det er P8 ungdomsskolen man lcerer cereskodeksene, "dont get angry, get even!"

Et annet moment obselVanden mener bidro til radikaliseringsprosessen er at han er

en tyr som tok ting inn over seg. og med store kunnskaper i kommunikasjon . Og jeg
kan lcere av tysiske og mentale nedturer. Det er en forutsetning for 8 bli en god leder,
sier han .

Et tredje moment obselVanden mener bidro til hans radikaliseringsprosess. er at han

var involvert i atte sammenstl2lt , og i tillegg hl!lrte om 18 venner og venners venner
som ble plaget og voldtatt av muslimer i Oslo.

Han sier: Synet pa politisk is/am

endret seg $Om en konsekvens av mine m0ter med islamsk kultur.

Han retter, og

sier: Kanskje var det S8 mye som 60 tiffeller hvor jeg eller bekjente ble offer for Islam

i Norge. Han legger til: Opplysningskurven min gikk oppover.

Observanden sier videre at han i perioden fra han var 22 ar gammel studerte

statsvitenskap

pa

nettet. Det lcerte meg om den demogratiske trusselen. sier han.

Det er en krig mellom kristne og muS/imer, og is/am pr0ver
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a fa over.

Han mener ogsa al han tidlig var en grtJnder. og fikk erfare den dartige behandlingen
grtJndeme far av marxistene i Norge.

Videre har han utvik/et en forakt for marxistiske systemfeil. som i den norske sko/en.
Han

sa

manglende moral og seksueit anarki, og del bidro ogsa iii hans egen

radikalisering. Som el eksempel pa delle nevner
Det var et direkte resultat av den
marxistiske. seksuel/e revo/usjonen .

Han legger til:

I Skandinavia. Eng/and og Tyskland har kvinner for mange

seksualparlnere. Aile kvinner blir horer. Jeg vii forandre Europa.

Vii implementere

standarder som ncermer seg islam med hensyn pa seksua/moral.

EI ytterligere momenl observanden mente hadde bidratt til radikaliseringsprosessen
kaller han matriarkatet. Jeg har foraktet feminisme fra 2002, sier han. Det f0rer til
dysfunksjonelle

familier,

og

destruksjon

av kjemefamilien.

Den

marxistiske

revolusjonen har sky/da. Jeg vokste opp med to kvinner, !egger han Ii!, og det var en
ve/dig feministisk familie.

Enhetssamfunnet og den antielitistiske holdningen radikaliserte meg ogsa. sier han.
Jeg er individualist. Til sammen f"rte dette til at jeg den 1. mai 2002 valgte

a ga den

revolusjonaue vei. Da hadde jeg forstaft at media ville hindre en maktovertage/se av
Fremskrittspartiet, og jeg gay opp demokratiet.

Om sin miva!rende rolle sier observanden: Jeg er en leder gjennom kompendiet
mitt. Det skal bli et ideo/ogisk Wikipedia.

Det bestar av en historisk bolk, en

ideologisk bolk. og en militcer del. I til/egg er det personlige bilder der. Observanden

forlelier at del er bilde av ham , morn og s0steren i den bakersle delen av
kompendiet. Det Iyser suksess pa det sosio"konomiske omradet, legger han til.

De sakkyndige spl2lr om han er blitt en god leder na.

Jeg er en leder som er en

ledestjeme . Med vare franske brodre er del en sprakbarriere. men jeg har jobbet
mest med britiske nasjonalister, og derfur er kompendiel pa engelsk.
Regjeringskvarlalet handlet bare om

Ut0ya og

a utgi kompendiet. om a na de 350 000 militante
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nasjona/istene

$Om

er pub/ikum,

Oet vii hjelpe de britiske til

a fa

makten I

Storbritannia.

Observanden sier videre: Er leder i fonn av a were ideolog. Historien viI vise om jeg
blir anerkjent.

Hovedma/et er a tormidle revolusjoncer litteratur. og aile som har

publisert en teori som ffJlges er ledere .

De sakkyndige spEIr om observandens lederskap startet alierede tElr 22.07.11.
Observanden sier: Ikke et konvensjonelt /ederskap. med unntak av to andre cel/er.
Vi har lagt opp til en spesiell. organisatorisk struktur.

De sakkyndige har vansker med a forsta hva observanden mener, og ber om
forklaring . Etter det rituel/e blir man Ridderjustitiarius. "Man of law". sier han . Oet er
et konstruert begrep.

Kan ikke ta ceren tor alt. men det har jeg laget se/v. En

Kommand0r. det er en mann som bcerer en operasjon pa egne skuldre. Man ma ha
profesjonelle kvalifikasjoner.

am Knights Templar fortelier observanden at det er en militcer orden, som
finansierer. planlegger og gjennomffJrer operasjoner. Han fortelier at organisasjonen

ble dannet pa ordineringsml1!tet hvor han selv var til stede i london i 2002. Vi var 12
personer der, sier han , fra hele Europa . Grunnlaget for organisasjonen er
rekruttering, og den skjer via Intemett.

Observanden sier at stifielsesm0tet var i london, og ha n ankom scm proxy 'en til han
fra Uberia . Jeg motte tre - fire stykker i London. Ritualet var noksa skuffende , men
det var en ordentlig ordinering, og delegater fra flere land, selv om jeg bare hadde
ti/gang til tre andre personer. Han retter det til at de var fire mennesker som sammen

laget en strategi. Alt skjedde pa en dag, og han sverget pa a endre Europa .

Observanden smiler: Fra na av trengs det bare tilgang til kompendfet. sier han. Hvis
man leser fra forste ord til slutten vii man radikaliseres.
verktoy og en applikasjon.
byttes ut.

Kompendiet er bade et

Hele den vanlige , vanske/ige rekrutteringsprosessen

Dette er mye mer effektivt, fordi kompendiet er bygget opp slik at man

automatisk radikaliseres.
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Nar jeg gikk fra mrMet vissfe jeg at jeg kanskje matte fa /iv, sier han. Pa forMnd var
jeg blitt overoevisf om at Norge matte sfyrtes med voId. aile endn'ngers mor. Hvis vi
ikke redder den Europeiske sivilisasjonen vii den sfyrte og oppl0ses. Jeg matte bidra
til

a redde landet.

Bedl om it fortelie hva $Om vii skje dersom han ikke hadde grepet inn , sier
observanden: Vi ville mistet enkJave etter enklave. Aile i Oslo Vest matte ha flyttet
f0rst til B;;erum.

sa nedover i

Vesffold.

Sa

ville det blitt voId og drap av aI/e. og de

krisfne vii bli utryddet.

Observanden sier han fikk 60 sidermed skriftlig dokumentasjon pa ordineringsm0tet i
London. Resten av kompendiet er min tolkning av det jeg har l;;ert. og v;;ert igjennom.

Og

sa

kan man v;;ere kommand0r ved

a ha

andre under seg pa andre mater. for

eksempel gi gravsteder til martyrene. Logistikk er viktig. Vi ma ordne med praktiske
ting rundt falne martyrer.

Observanden blir spurt hvordan han ser pa utviklingen av ideologien han
presenlerer i sitt kompendium etter 22.07 .11 . Han sier: Vi skal ikke henrette sivile
bf0dre. men mange sivile vii omkomme likevel. Hensikten er maktovertagelse. men
det ma skje i samrad med politiet. Observanden forteller at en sivil er en 80m ikke er

en politisk aktivist. Politiske aktivister anser han

80m

legitime mal.

Observanden sier han er usikker pa hvordan operasjonen blir vurdert av
meningsfeller. Det vii skje feil, sier han , i valg av tid, sted og mal for operasjonene
vare. Pa bakgrunn av det vii det kunne komme kortsiktige , ideologiske katastrofer.

I vAr organisasjon kan en person bli en enmannsh;;er. Jeg er en egen. uavhengig.
organisatorisk celleenhet. Enmannsceller samarbeider ikke med andre celler. Det
unike med oss er at vi fokuserer kun pa encelle - operat0rer.

De sakkyndige sp0r hvordan hans celie ble akt ivert.

Observanden sva rer:

Kommand0ren i England sa: "Jeg vii at du skal aktivere na ". De sakkyndige sp0r nar
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og hvordan denne beskjeden ble git! til ham. Observanden smiler, og sie r: Jeg har
allerede fortalt for mye.

Observanden sier at han vii forklare mer om ordinerlngsprosessen. Man oppgirefliv

i frlhet for et /iv i /ide/se. sier han. Jeg sverget ed pa at jeg skulle vie mitt /iv til
Kampen. Forst tenkte jeg a bli en finansier, og vi oppfordrer til at hver person velger
hvordan Kampen skal fores.

Det er ingen stotte. verken oppover el/er sideveis.

0nsker ikke a involvere andre.

De sa kkyndige spor hvordan observanden fikk sin ordre om

a aklivere

sin celie.

Observanden svarer: Jeg kunne jo provd a skjule atjeg tiM en ordre. sier han. Men
det er ren pragmatisme a fortel/e.

De sakkyndige sp0r hvem observanden mener nar han bruker pronomenel Vi. Del
er de 120 millioner sympatisorer i Europa, sier han.

15 % av befolkningen. Noen

ganger brukes det om hele Knights Templar. el/er jeg viser til de tre i Norge.

De sakkyndige sper om observanden noen gang har brukt tankeoverflllring
eller telepali til kommunikasjon med sine mentngsfeller.
eksisterer ikke. sier han.

Observanden ler.

Det

Vi bruker tekno/ogi. Vi kommuniserer med tekno/ogi som

gjor det mU/ig a maskere IP-adressene. Det finnes sJik tekno/ogi i USA. Det kan ikke
spores.

De sakkyndige splllr om observanden

noen

gang

har

hert

stemmer.

Observanden ler h0yt, og benekter delte. Men kodene i kompendiet er funnet, har
jeg hort, ster han.

Den krypteringen er konvensjonell.

Det er derfor bare en

begrenset kommunikasjonsmefode. Men ma ha et skjema og et korresponderende
kodeskjema. Sa kodene er/ette a knekke. og brukes lite av oss.

De sakkyndige sp0r igjen am observanden kan fortelle hvordan hans egen
encelleorganisasjon ble aktivert. Observanden sier:

Vel. jeg ma si at det kan ha

skjedd ved at jeg aktiverte meg selv, for eksempel eft minutt fur, eller de t kan ikke
utelukkes at en fra utlandet aktiverte meg for eksempel tre maneder fur.

Observanden smiler lurt. Det kan dere iMe fa vite, legger han IiI.
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Om organisasjonen Knights Templar i Norge fortelier observanden at den besteu
av Ire personer. Vi har strategien kiar for maktoverlage/se, sier han, 09 ler. Jeg ser
pa den fasen jeg na er i som del tre, og operasjonen er ikke over for min del. Vare

brrtJdre tar makten om 15 ar. og sa kan vi planlegge statskupp og maktovertagelse.
De sakkyndige SP'!lr hva som har kvatifisert observanden til maktovertagelse i Norge.
Han sier: Oet er de 15 000 studietimene mine. MlIlsetningen er a fa over VestEuropa. Observanden blir svcert ivrig, 09 sier: Oet ska/ elab/eres et Vokterr{Jd med

nasjonal raderett. Vokterradet viI reversere skadene som har skjedd med vart land.
Nasjonale kommand0rer vii anerkjenne meg som ide%giS/< leder. og et altemativ er
at jeg blir ny regent i Norge.

Samtalen avsluttes, og det blir enighet om at vi skal komme tilbake til delle temaet.

Status presens ved begge de sakkyndige 25.08.11
Observanden er vaken , ved klar bev issthet , og orientert for tid og sted og situasjon .
Intelligens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytter tallverdier i sh!lrre
grad enn det som er van lig i tale .

Han benytter i samtalen et teknisk, av-

emosjonalisert og lite dynamisk sprak .

Han fremstar emosjonelt avnatet, med fullstendig emosjonell

distanse til egen

situasjon og til de sakkyndige . Ha n er h0flig , og samarbeider etter beste evne . Han
ler og smiler relat ivt one, da knyttet til temaer omkring egen persons betydning

og/eller egne handlinger.

Observanden har et leU stirrende blikk, og blunker en del.

Han fremstar med noe

redusert mimikk , og et lett tilstivnet kroppssprak i det han beveger seg svcert lite pa
stolen under de timene samtalen varer.

Observanden

glr

uf0rlige

radikaliseringsprosess.

opplysninger

om

det

han

kaller

sin

egen

Han mener blant annet at en opplevelse av en slosskamp i

skolegarden pa ungdomsskolen, at han h0rte at antall venner og kjente ble plaget og
9 at han

voldtatt av mus/imer.
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selv vokste Opp med mor og sester er forklaringer pa at han valgte 8 g8 den
revolusjonrere vei.

Observanden vurderes ved delte a gi personlige, private og

bagatellmessige forhold overordnet, storpoli\isk betydning .

Observanden presenterer en ide om at dersom han og hans organisasjon ikke griper
inn, vii aile bosatt i Oslo Vest vasre truet av void og drap. Han mener at aile kristne
vii bli utryddet , og ma evakuere mot Veslfold. Han mener sivilisasjonen er i ferd med
a ga til grunne . Symptomene vurderes a vaere paranoide vrangforestillinger.

Observanden omtaler Norges befolkning sam folket mitt. Han mener at kompendiet
han har skrevet har en slik kvalitet at en som leser det automatisk viI radikaliseres.
Observanden mener at han skal forandre Europa, og redde samfunnet fra
undergang . Han vii enten bli ideologisk leder, eller ny regent i Norge . Fenomenene
vurderes $Om uttrykk for grandiose vrangforestillinger.

Observanden har konstruert ordene ridderjustitiarius. og dominasjon fordi han mener
begrepene mangle! i sprakel. Fenomenet vurderes som neologismer.

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse , i det han skilter pa a omtaJe
seg selv i entail og f1ertall.

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a f01ge observanden . Han frembyr i
deler

av

samlalen

a

ha

moderat

tankeforstyrrelser i form av perseverasjon.

assosiasjonsforstyrrelse
Det forekomme r ikke

og

formelle

latenstid eller

tankeblokk under samta len.

Observanden fremsto uten objektive tegn pa h0rselshallusinose . Han benektet aha
hert stemmer , e ller ha erfart tankeo verfering. Han sier imidlertid at han fikk en ordre
'ra Kommand,,,en i England som sa : Jeg vii du skal aktivere na.
smilende, tildekkende og hemmelighetsfull niH han bes om

a

Han rremstar

utdype dette . Han

beskriver kontakt med meningsfeller gjennom teknologi sam ikke kan spores.
Fenomenene vurderes som mulig selvhenfl1!ring eller hl1!rselshallusinose.
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Observanden beskriver i samlalen al mange personer, bade legitime mal og sivila , vii
omkomme . Han mener Norge ma styrtes mad void. Fenomenene vurderes a va:re
omfattende volds- og drapstanker.

Observanden fremstar helt uten depressivl lankegods i form av skyld-, skam-,
hapl0shetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord . Han benekter opplevd
Irislhel, gledesl0shel , redusert iniliativ eller l iltaksl0shel.

Del er f01gelig ingen

holdepunkter for senkel stemningsleie.

Observanden frembyr ikke 0kt psykomolorisk tempo, eller subjeklivt opplevd , 10ftet
slemningsleie. Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.
Han ha r ikke lanke- eller la lepress. Han er affeklstabil. Del foreligger ingen
holdepunkter for sviktende impulskontroll, verken i forhold til verbal elier fysisk
ulagering . Del foreligger f01gelig ingen holdepunkler for J0ftet slemningsleie .

Observanden benekler suicidale lanker eller planer.

5 .5

FEMTE SAMTA LE MED B EGGE DE SAKKYND1GE

30.08 .11

De sakkyndige mlllier observanden , sam sist, i et slort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanslall. Bes0ket ble

av Krimina lomsargens regionkontor godkjenl a forega

av glassvegg me llom observanden og de sakkyndige. Som i flllrsle
samlale var plassert Ire konferansebo rd mellom de sakkyndige og observanden, og
ulen bruk

10

fengselsbetjenler

var

lilslede

under

samta !en .

Observanden

m0t1e

Iransportbelter, med hlllyre hand fri o

Samtalen

var av mer Ire timers varighel.

Del blir avlalt at samtalen lematisk skal dreie seg om varen 2002, etter at vi i tredje
samlale

forlot

Observanden

innhentingen

av

anamnestiske

dala

pa

detle

tidspunklel.

va r villig til delle .

Gjennom samtalen visle deg seg likevel at observanden stad ig matte hjelpes Iii
holde seg til en kronologisk fremstilling , da han ellers sva:rt raskl begynle
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a

a snakke

om Knights Temp/ar og sitt kompendium. Observanden er, nar han snakker om
temaer fra sitt kompendium eller om Knights Templar, stimulert, med hudr0dme, rask
og ordrik tale, samt hyppige smil 09 lett latter. Ved andre tema er observanden ikke

sa engasjert.
Om va ren 2002, da observanden v ar 22 ar, sier han:

Dette var s/utten pa min

umora/ske periode. Jeg tok et oppgj0r med mitt /iv. og min seksua/moral, og begynte
8 g8 i en annen retning. Jeg bestemte meg for 8 g8 i en annen retning. og bruke min
fremtidige kapital pa a stoppe isJamiseringen av Europa .

Observanden sier at han bestemte seg for

a tjene 30 mil/ioner for a finansiere saken.

Jeg forstod at ingen andre ville ta ansvar. og tok ledelsen. Revolusjon starter med eft
s/uitt.

Observanden sier at han tjente sin f0rste million ett 8r etter besJutningen om ikke 8
fOre mitt eget ego. Jeg ville redde Europa . Jeg forandret meg P8 den tiden . Etter sa
mange ar med herding i forretningsbygging var jeg klar for 8 fa positive resultater.
intellektuelt

og

Om hssten 2002 forteller observanden at han startet et nytt, eget firma .

De

Jeg

hadde

gjennomgatt

en

formidabel

utvikling

bade

kunnskapsmessig.

sakkyndige sp0r om hans videre , 0konomiske inntjening gjenspeiles i hans
ligningsaltesl.

Nei. sier observanden.

Pa s/utten av 2002 drev jeg firmaet "e-

commerce group-. Pengene ble genererf i USA og pa Bahamas. pa anonyme
debetkort. Det var allerede bestemt at jeg skulle broke pengene til mora/sk arbeid.

Observanden bodde pa denne tiden sammen med VellnE"
han hadde hjemmekontor.

Oslo, hvor

Firmaet ble opprettet mens han jobbet i DRS. 09 drev

med outsourcing av softwaretjenester. Han opplyser at han ikke husker akkurat nar
han sluttet i DRS / SMT. men tror det ma ha vaert pa denne tiden.

Over nyttar 2003 flyttet observanden til

>vo, han bodde i en torams

leilighet alene . Det var en "best location ", sier han , hadde det bra sam bachelor sa
nau Bogstadveien som jeg kunne komme. Det ble et sosialt transittsted. der aile
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vennene fra Oslo Vest stadig var innom, Observanden sier al han de f0rsle arene i

ad", en polsk vaskehjelp, men al hans mor vaskel hos ham del
siste arel f0r han nyttel hjem igjen Iii henne i 2006.

Observanden sier at han ansatte en person i sitt firma her hjemme i Norge , men al
han ikke kan si navnel hans, fordi han ble befa/f svarl. I liIIegg sier observanden at
han etter hvert ansaUe flere programmerere i Indonesia , hadde to ansatte i Romania
og to eller tre ansatfe i Russland. Observanden sier disse ble ansall gjennom 2003
og 2004 .

Om denne perioden fortel1er observanden at en av hans ansalle kunne det mesfe av
programmering, han viste meg en del. Jeg studerle IT og sprak, og det var mye
f"'ge med

pa.

a

Han sier: Forretningsideen til "e-commerce group " var a gi online·

tjenester der man kunne finne programmerere i lavkostnadsland.

De sakkyndige sp0r hvordan han skaffet oppdrag Iii firmaet.

Observanden sier al

han brukle s0kemotorer med s0keord. · Search engine opfimalizafion··. legger han IiI.
Man kan programmere hjemmesider slik at de Kommer "verst pa s"kesidene . De

sakkyndige forstar ikke helt hvordan deUe genererte jobb til hans firma. Jeg kom i
kontal<t med kunden. sier han , og legger I iI: Jeg gjorde ingen ting. def var de andre
som jobbet. Jeg solgte de ansatfes intellel<tuelle kapital, og saft igjen med
overskuddet. Jeg delegerle mest mulig. Nar arbeidsmengden "kte ansatte jeg flere .

Observanden legger til at han var ydmyk i starlen. Jeg tenl<te. greit. jeg skal sl<.affe
30 millioner f"r jeg fyller 30. Familie ville va?re uansvarfig, jeg ville "betray" aile . La
oss si at Arbeiderpartiet begynte

a busse

aile musJimene til Vestkanten , skulle jeg

flytte til Ba?rum da . og vafJre feig?

Observanden sier al han i perioden 2002 til 2006 kun hadde tanker om a va?re en
finansier for Knights Temp/ar og Kampen. Han legger tif: Det var f"rsf i 2007 at jeg
bestemte meg for a bli marlyr,

I de arene jeg bodde .
aksjer, sier observanden.

jeg i til/egg med aggressiv "trading " av
To millioner var kanaliserl og frigjorl, men jeg tapte en

Sak.,.... 11-1 20WSENE-OTlR.us

mil/ion el/er to, satset

svaut mye pa en hest. Malet var jo 30 mil/ioner. Men jeg

forstod etter tap at jeg ikke vil/e na malet am de 30 mil/ionene. sa da oppgav jeg plan

A. sam var afinansiere organisasjonen Knights Temp/ar. Jeg begynte

a forakte he/e

"gamet".

Observanden at han i perioden 2003 til 2006 tjente sinnssykt mye penger og dro sa
mange damer jeg 0nsket. Da jeg var 24 ar hadde jeg tjent 1 mil/ion. og da jeg var 26

ar hadde jeg tjent 6

millioner. Pengene tok han ut og brukte i Norge , fra anonyme

debetkori. Pa sp0rsmal mener observanden at han kanaliserie og brukte

ca

tre

mil/ioner i Norge .

Observanden sier at han i denne perioden jobbet lange dager. festet mye, og reisle
en del. Han beskriver at han hadde et godt forhold til sin mor, sine halvS0sken og sin

H,n
skrev essays, deltok i nettdebatter, og f2Jvde seg pa a skJ1ve fra bunnen avo

Observanden legger til: Jeg ville vaere den perfekte ridder, og malsetningen var

a

bidra for Knights Temp/ar.

Observanden sier at han gradvis trakk seg ut av "gamet", og tonet det sosiale ned. I

2006 fant han ut at de arlige 144 000 det kostet ham a bo i toromsleil igheten ikke var
verdt det, og bestemte seg for

a f1ytte hjem til sin ma,

Oslo.

De sakkyndige sp0r igjen hvordan hans ligningsattest fra denne perioden ser ut.
Observanden svarer: Jeg tok ikke ut /0nn. Det ser ikke ut som jeg tjente stori. Jeg
var ferdig med prosjektel i 2006. det gikk ikke bra nok lenger, og del gikk konkurs.
Jeg matte si opp de ansatle.

De sakkyndige lurer pa om noen av de inntjente seks miliionene fortsatt finnes
ubrukt. Tror del var en konto pa Bahamas, og tre pa Antigua. Husker ikke helt. Det
var to mil/ioner pa bok pa Antigua da jeg avs/uttet. De er oppbrukt na. Jeg brukte
700000 pa

a finansiere operasjonen.

Observanden sier at det han har brukt mest penger pa, var perioden fra 2007 og
utover da han skrev pa silt kompendium. Han sier: To millioner kostel det. Det gikk
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tillivsopphold i fire ar. Jeg tok ut pengene fra Antigua for a leve,

sa

det er ingenting

igjen av pengene lenger.

Observanden "ytlel hjem Iii sin mor i 2006. Martyrlanken b/e f0dt da jeg (lytlel
hjem til mor. sier observanden, men den ble saft pa vent et ar fordi jeg ville gi meg
selven marlyrdomsgave. og spille World ofWarcraft (WolN,! et helt ar f0rst.

Observanden forklarer at han sammenlignet delte med at noen bestemmer seg for it
ta et avbrekk fra karrieren for a ta et ar med seiling . (WoW er et rollespill , der
spilleren ved a koble seg til en server deltar i et online-spill med kommunikasjon med
andre spillere, de sakk.anm. )

Observanden hadde begynt a spilJe alJerede elt ilr f!IH, mens han bodde i
I elt ar spilte han 10 til12 timer om dagen. Han snudde d0gnet. og
salt om nalten og spilte. Han sier: Jeg var i eft av Europas beste "guilds". sier han .
(l aug elier sammenslutning av spillere, de sakk. anm.). Observanden legger til: Fikk
voldsom

erfaring i

/0pet

av del

aret.

Lcerle

om inforrnasjon.

logistikk.

arbeidsfordeling.

Observanden sier videre: Oet var en stor jobb med headhunting for a rekruttere de
riktige personene til "guildet".

Han var med i flere guilds. og sier han hadde en

lederrolle i aile. Observanden smiler bred!. Vi var selvsagt de beste, sier han , alt jeg
tar j blir best.

Observanden han sluttel

a spine pit

hellid i februar 2007 . Han bodde pa delte

tidspunktet pa gutterommet hjemme hos sin mor. Han slultet a spille fordi han elter
hvert begynte a skrive. llillegg tok det mer og mer tid a vasre pa Internelt for a s0ke
informasjon og a lese hva andre skrev pa blogger og nettsteder.

Observanden sier at han opplyste til sin mor at han ikke var i jobb fordi han skrev pa
en bok om europeisk konservatisme. Observanden sier at han ikke f0pet for mor at
han arbeidet med tilrette/egging av militcer overtagelse av Europa. Boken var i flllrste

omgang ogs8 moderato

Observanden sier at han i perioden 2007 til 2009 trappel
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ned der sosiale til en naturlig. pragmatisk awikJing. Matte SflJrge for "secrecy". og
fors0kte a skape "cover" ved a si at jeg spilte.

Observanden anslar at han var Inne pa 25 til 30 nettsteder hvor det var politisk
diskusjonsaktivitet

pit denne tiden.

Han smiler og sier:

Ble ekspert pa

argumentasjonsfeknikker overfor is/am pa denne tiden. Han forteller at han
skrev "essays" $Om han forsl!!kte

a publisere

ogsa

via vanlige kanaler, men at aile disse

ble sensurert.

I perioden februar 2007 til november 2009 brukte observanden mesteparten av sin
vakne tid pit

a skrive.

Han sier: Dette var skrivefasen. Jeg spilte fortsatt WoW. men

mye mindre. Jeg hadde et veldig bra forhold til mar. Vi spiste sammen, med det var
ellers lite kontakt.

Var mest

pa

rommet.

Det jeg skrev ble stadig mer politisk

ukorrekt.

Observanden sier at han allerede fra 2002 hadde sverget a leve for kampen. men at
det lenge var uklart i hvilken form dette skulle skje. Rundt f1yttingen til mor ble tanken
forsterket. Observanden smiler lurt . Plan B ble plan A i 2007. Jeg startet pa boken.
og sa etter hvert at jeg matte bli aktivist. ikke finansier.

De sakkyndige speir hva observanden Jegger i ordet aktivist. Observanden svarer at
han med det mener p/an/egge og gjennomf"re henrette/ser. Han legger til: Det er
ikke det samme som drap. som dere sier. Det er jeg helt uenig i. Da kompendiet
nesten var ferdig i 2009 kom rankene am at det var n"dvendig. Det er dertor den
milifcere delen av kompendiet er skrevet sisto

Om sitt kompendium forteller observanden at han fra 2007 skrev del 1: Histone og
Del 2: Ideologi f0rst. Del 3: Militcer del ble skrevet sisto og den operasjonelle de/en.
med besknve/se av operasjonen , sist av det igjen.

Planen am n"dvendige

henrette/ser vokste frem etter sam j eg skrev fra 2009. sier han .

Observanden snakker engasjert og hurtig.

Sannheten til seierherrene etter annen

verdenskrig skulle trem. Alt skulle dokumenteres. Da jeg begynte var perspektivet
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Ikke bestemt. men jeg skulle finne sannheten. Ca 30 % av kompendlet er "kJlpp og
11m". Den skjulte delen av hlstorien skulle dokumenteres.

Observanden sier: Verket er enestaende . Var. korsfarernasjonalistenes versjon. den
egentllge sannheten. Det eneste. reelle altemativet til nasjona/soslallsmen. VI, den
revolusjoneere ordenen. skaloverta Vest-Europa i 10pet av en 60- ars periode. Verket

er f0rste skritt pa velen. en banebrytende start Det kan Ikke leses uten at leseren
radikaliseres.

Observanden fortsetter:

Var Inntreden , med ny historie og ny Ideo/ogi.

De

sakkyndige splZlr hvem observanden na sikter Iii nar han bruker pronomenel VI. Ha
svarer: Jeg - vi, det er det samme. Knights Temp/ar. den revolusjoneere ordenen.

De

sakkyndige

splZlr

hvordan

observanden

var

konlakl

med

andre

ordensmedlemmer i Knights Temp/ar under arbeidet med boken. Observanden ser
ned . Vii ikke si hvem eller hvor, sier han . Nar det gjelder de som er ordinert kan jeg
ikke snakke om, eller navngi dem. Jeg fikk 60 sider med dokumentasjon pa m0let i
London. og senere har del veert minimal konlakt. De har bidratt minimalt.

De sakkyndige sier at bruken av begrepel vi er uvanl ig, dersom det er slik al
observanden slort sett har vaart alene om arbeidel.
forklare , men fortselter

a snakke i vi -

Dette kan observanden ikke

form.

Observanden fastholder at han i aile arene fra 2002 har hatt utstrakt kommunikasjon
med andre over Inlernett. Han avviser at del han leste pa blogger , diskusjonsforum
og spill var direkte myntet pa ham, og legger til : Nei, det var ut over mandatet deres.

Han sier han har fatt noe i koder, men det har veert min dre enn 1% av aden jeg har
mattet dekode materia/e pa nettet. Observanden smiler, og legger til: Poliliet er sa
Interessert I del. Dere far tro hva dere vii. Det var uansett opp til meg

atolke dem,

Ikke finne dem opp. Observanden sier videre: Viktige ting Intemt i Knights Temp/ar
blir kodet. men vi bruker en ve/dig primitiv metode.
tekno/ogi, som kryptering pa servere.
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Stort sett brukte vi sikrere

De sakkyndige ber observanden forklare hvordan del henger sammen al han sier del
var hans martyrdomsgave a spille WoW i ett

ar.

Observanden smiler. Det var bare

halvkJart pa den tiden at jeg skule bli martyr, sier han. Borgerkrigen matte vente, jeg

er nok ganske egoistisk. Men den kommer, og vi fontenter maktovertage/se i Europa,
sier han .

Samlalen avsluttes.

Status presen s ved begge de s akkyndige 30.08.11
Observanden er vaken, ved klar bevissthel , og orienlert for lid og sled og siluasjon .
Inlelligens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytler tallverdier i sll!lrre
grad enn del som er vanlig i lale .

Han benytler i samlalen el leknisk, av-

emosjonalisert og lile dynamisk sprilk.

Han fremslar emosjonell avnalel, med fUlislend ig emosjonell

distanse Iii egen

situasjon og Iii de sakkyndige. Han er h0nig , og samarbeider etter besle evne . Han
ler og smiler relalivl ofte , da knytlel Iii lemaer omkring egen persons belydning
og/eller egne handlinger.

Observanden har el lett slirrende blikk, og blunker en del.

Han fremstar med noe

redusert mimikk , og el lett lilslivnel kroppssprak i del han beveger seg svaart lile pa
slolen under de limene samlalen yarer.

Observanden gir uttrykk for it vaare den pertekte ridder, som ska/ redde Europa. Han
hevder a ha

vaart

blanl Europas beste online-spillere .

Han vurdere sine lidligere

engasjemenler i ulike forrelningsprosjekler Iii a kasle av seg sinnssykt mye penger,
se lv om dette ikke kom frem gjennom hans ligningsatlesler. Han hevder han a ha
hatt en rekke ansatte i firma ene, selv om han ikke kan navngi disse. Firmaene ble
nedlagl og gikk konkurs. Ideene vurderes som grandiose vrangforeslillinger.

Han frembyr i lilegg et veil av psykoliske vrangforestillinger av grandios natur,
eksemplifisert ved ideer om egen suverenitet knytlet til hans skriftlige arbeid , og
verkets overordnede betydning for fremtidig borgerkrig og maktovertagelse i Europa .
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Observanden sier at han har lett etter sannheten etter annen verdenskrig, $Om han
mener holdes skjul\. Ideene vurderes som para no ide vrangforestillinger.

Observanden benytter begrepel marlyrdomsgave. Fenomenet vurderes $Om en
neologisme . Observanden benytter engelske ord og ultrykk. Eksempler pa deUe er
trading. betray, secresy. og cover. Begrepene er knyttet I ii observandens opplevde
identitet som ekspert , og en finansiell og forretningsmessig suksess.

Observanden fremstar med ukla r identitetsopplevelse , i del han skifter pa a omlale
seg selv i entail og fiertalL

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a f01ge observanden. Han frembyr i
deler

av

samlalen

a

ha

moderat

assosiasjonsforstyrrelse

lankeforslyrrelser i form av perseverasJon.

Det forekommer ikke

og

formelle

lalenstid eller

tankeblokk under samta len.

Observanden fremsto uten objektive tegn pa h0rselshallusinose . Han benektel a ha
h0rt stemmer, elier ha erfart lankeoverf0ring . Observanden benekter a ha mottatt
beskjeder gjennom internet! direkle mynlel pa ham, men bekrefter a ha halt utslrakl
kommunikasjon med andre gjennom leknologi som ikke kan spores. Han bekrefter a
ha

tolket

koder.

Fenomenene

vurderes

som

mulig

selvhenf0ring

eller

h0 rse Isha lIusinose .

Observanden beskriver i samtalen at han fra 2009 har sett seg selv som akfivist.
$Om planlegger og gjennomf0rer henreltelser.

Fenomenene vurderes a veere

omfattende vo ids - og drapslanker.

Observanden fremstar helt uten depressivl lankegods i form av skyld-, skam-.
hapl0shetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord. Han benekler opplevd
Irislhet , gledesl0shet , redusert initiativ eller l iltaksl0shet.

Det er f01ge lig ingen

holdepunkter for senkel stemningsleie.

Observanden frembyr ikke 0kt psykomolorisk tempo, eller subjektivt opplevd, 10ftet
stemningsleie . Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.
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Han har ikke tanke - eller talepress. Han er affektstabil. Det foreligger ingen
holdepunkter for sviktende impulskontroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering.

Det foreligger f"lgelig ingen holdepunkter for l"ftet stemningsleie.

Observanden benekter suicidale tanker eller planer.

4 .6

SJETTE SAMTALE MED BEGGE DE SAKK YNDIGE 01 .09.11

De sakkyndige m01er observanden, $Om sist , i et stort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanstalt. Bes"ket ble av Kriminalomsorgens regionkontor godkjent a forega
uten bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkyndige.

Som i f0rste

samtale va r plassert Ire konferansebord mellom de sakkyndige og observanden, og
to

fengselsbetjenter

var

tilstede

under

samtalen.

Observanden

m"tte

i

transportbelter, med h"yre hand fri o

Samtalen va r mer tre times varighel.

De sakkyndige SP"t innledning svis h vordan ob serva nden har det

net

Han

svarer: Kampmora/en er pa 30% na. Den var 100% fer operasjonen . Observanden
har laget skalaen selv. Han fortelier at 0% er likegy/dighet, 10% er et ulevelig niva,
20% gar greit. 50% er 0vre grense for kampmoral i fengselet. og 60% er dager nar
man erlitt demotivert i ffihet Del er min personlige maleskala.

Pa sp0rsmal avviser observanden at han f01er seg henholdsvis nedstemt, kraftl0s,
deprimert, trist, angrende, selvbebreidende , skamfull eller bekymrel. Han opplever
heller ikke initiativl"shet eller mangel pa glede . Han har ikke halt , og har ikke tanker
om a ville ende silt livelier skade seg selv .

Dere misforstar. sier han.

Skalaen

dreier seg bare om kampmoral i forhold til var revolusjoncere vei. Jeg har det bra.
Brok av slike adjektiver som dere nevner brokes ikke. Del fungererikke .

De sakkyndige sp"r derelter hvilke varia bier i ham som endres nar kampmoralen gar
nedover. Han svarer: Det er serotonin-nivaet. Snus, reyk og kontakt med PC 0ker
serotonin-nivaet. Og jeg ser pa fase 3, rettssaken , sam en viktig motivasjon for livet
\Adere.
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De sakkyndige sp0r om observanden kan beskrive noen f01elser som ha r fyll ham i
den perioden der kampmoralen fait Iii 10%, som han sier er det /aveste niva den har

vrerl pa. Han sier: Jeg nBdde a/dri apafigrensen,

Tross gjenlatle SP0rSmai fra de sakkyndige klarer observanden ikke finne begreper
som kan dekke hans f01elser i denne perioden , elier nit .

Han klarer heller ikke , ei

heller etter gjentatte sp0rsmal , it idenlifisere begreper som kan dekke hans f01elser i
tiden f0 r de paklagede handlinger. Observanden besvarer aile slike SP0rSmai med
henvisning Iii strategi, kampmoral og systemer for be/0nning.

Observanden sier derimot at lang tids forskning har vist at man kan ho/de mora/en

oppe ved a bruke royk. snus. musikk. godteri, god mat. og katfe.

De beste

godteriene er "krokodiller" og ·"heksehyr. Det er i til/egg bra tor den revo/usjonrere
kampmora/en a se en favorittserie pa TV.

De sakkyndige sier at delle h0res ut som noksa vanlige stimuli for mennesker nest.
Observanden sier: Nei. dette er militrersfrategi i encellestruktur. Det er en essensiell

del av encelle - bel0nningssystemet i revo/usjonrer vitenskap. Nar man jobber

sa

/enge som sovende celie kan man ikke drive pep - talks . Har brukt systemet de siste
fire srene . Nye , militrere strategier apner behov for nye belonningssystemer.

Observanden mener han har teste! syslemet pi! seg selv .

Han bli r bed! om

eksempler, og sier: Brukte iPod nsr jeg gikk tur. Ved a h0re pa ideologiske sanger

fikk jeg motivasjon. Han legger Iii : Den forste tiden i fengselet hadde jeg ingen ting,
ikke godteri heller, og serotonin-nivset mitt sank.

Observanden sier at han har brukt systemet med be/0nningen over mange ar. Jeg

hadde ingen a snakke med i praksis, sier han .

Etter ordineringen matte alt skje

alene.

De sakkyndige spor om observanden noen gang har benyttet rusmidler. Nei,
jeg har aldri brukt narkotika, svarer han , med ett unntak, jeg har brukt marihuana to
ganger totalt.

Begge var mens jeg brukte steroider, i 2010.
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Observanden benekter at han noen gang har benyttet

rusmidlene amfetamin ,

heroin, kokain, hasj, GHB eller noen form for va nedannende medikamenter. Han har
hat! et moderat forbruk av alkohol, med fa inntak av rusmiddelet de siste arene.

Observanden legger selv t il: Men jeg har brukt energidrikken ·"Red Bull". og dessuten
spist "EGA stack·' tablefter alt i an fem ganger i mitt liv.

rre av tablettene tok jeg to

uker ft;Jr operasjonen 22.07.11. og sa tok jeg en tablett den samme dagen som
operasjonen skjedde. kanskje 30 minutter ft;Jr.

Observanden forklarer de sakkyndige

at ·"EGA " er en miks av efedrin. coffein og aspirin.
laget det se/v. Bruker det for

Jeg bestilte komponentene og

a yte mer og forbli vaken.

Observanden forleller at han har benyttet ana bole steroider et par ganger i sit! liv .
Den aller ft;Jrste erfaringen med sleroider forleller observanden al han hadde 20 ar
gammel . Det var en kort kur. sier han, og jeg gjorde det ikke senere.

De siste 10 €Irene har han brukt i alt tre steroidsykJuser. Jeg ville bygge opp styrke og
hurlighet, sier han .

Den ft;Jrsfe syklusen var fra februar til mai 2010 , forleller observanden. Han sier han
benytlel bare ana bole steroider, og at han gikk opp omlrent 7 kg i vekt.

Den andre syklusen var fra desember 2010 til februar 2011, sier han. Han benyttet
medikamentet Winstro/. Han gikk opp ca syv kilo ogsa denne gangen. Observanden
sier han Irenle mye parallell med delle , trente hardt, og ble st0rre.

Den tredje syklusen var fra 27. april til 15. juni, da observanden sier han daglig inntok
fire Dianabol tabletter. Det er muske/oppbyggende. sier han . Fra 15. juni til 22. juli
sier observanden al han 10k til sammen fem labletter daglig med stanozo/o/, som
selges sam Winstrol. Winstrol bevarer muskelmassen. sier han.

Jeg tok dem, og trente fordi jeg planla a bli en enmannshcer, sier han . Vi er egentlig i
mot boling, men det er til/att sam militcerstrategi, legger observanden til.
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Observanden begynner pa delle punktet i samtalen a snakke om at dersom
Arbeiderpartiet hadde endret innvandringspolitikken i tide. ville hans operasjon i
Norge ikke vrert nt.?Jdvendig. Da ville vi hjulpet vare svenske brt.?Jdre isteden. sier han.

De sakkyndige sp0r hva denne hjelpen i

sa

fall ville gall ut pi!. Der er del. som

Norge. store problemer med ran og voldtekter.

j

Sa en operasjon der ma tilpasses de

lokale fomoldene . sier han.

De sakkyndige blir enige

med observanden

om a fors0ke

a

fullfmre den

anamnestiske innhenlingen av dala. Delle samlykker observanden Iii, og temaet om
Vare nordiske b",dre forlates derved .

Om aret 2009 forteller observanden al han i november slullf£lrte silt kompendium .

Han sier:

Jeg provde a ra publisert de mer moderate essayene. men jeg hadde

ingen publisher. Jeg sendle et par essays til Aftenposten, med de ble ikke antatt.
Jeg fortalte til mor og venner at jeg skulle pa turne-reise for

a fa publisitet om boken.

Men egentlig skulle jeg reise for a kjt.?Jpe vapen.

I februa r 2010 arbeidet observanden med "e-mail-larminff , og sier han skaffel 9000
venner p a Facebook. og 6000 e-mail adresser. Malet var a distribuere kompendiet
pa nettet. Yia 10000 e-mai/adresser. Jeg passet meg for intemettsider der det brukes
veldig sterke symboler, sier observanden. Matte passe pa at jeg holdt meg unna de
sidene som PST passer pa.

Jeg lagret kompendiet

og e-mailadressene pa et veldig

sikkerl sted.

sier

observanden. Aile bevis ma fjemes far neste lase. Aile spor ma sJettes fra fase til
lase. Observanden sie r pa sparsmal: ViI ikke si hvor chip'en figger. I prinsippet kan
det veere lurl a beholde noen kOpier av kompendiet. sann i tilfelle . Innbiller meg at
det finnes tekno/ogi som kan finne chip'er av denne typen .

Observanden sier videre: Politiet har teknologi til a avlytte deg gjennom telefonen
selv om den er avsJatt. Batteriet ma tas ut. PolWet har en type fjemkontroll. del er
fjemkontrol/ fra deres side. Det er ingen stf0mkrets pa microchip'er. men noen typer
kan gi straler likevel.
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Om overvakning fortelier observanden al han de Ire sisle arene, 2009, 2010 09
2011 i perioder har fryklel

a vane avlyttet.

Han sier: Det finnes mange ulike lister tor

av/ytting. Lette etter en metode for a velifisere om jeg var pa en slik lisle. rankle jeg
al/erede kunne were pa overvakningslisten til en europeisk efferretningsorganisasjon.
Sa pa det som en test da jeg tikk kj0pe vapen. da var det lite sannsynlig at jeg var pa
overvakningslister likevel.

Men sa lenge det ikJ<e kostet noe, tok jeg like godt ut

mobilbatteliet.

Observanden sier al han under et bes0k i Praha i 2010 ogsa 10k balleriel ul av sin
mobillelefon. Jeg var dyktig til a skjule spor, sier han . Pa spmrsmal forklarer han at
han 10k batteriel ut av telefonen bade for

a unnga registreling pa basestasjoner, og a

unnga avlytting. Jeg tors"kte det siste aret generelt a/a mobilen Viere hjemme. sier

han . Jeg tok ogsa j bruk tekno/ogi for a skjule min IP·adresse.

Observanden sier han ofte har gjort seg lanker om avlytling de siste par arene. Jeg
tok mine torMndsregler, sier han, men sa ingen sikre tegn t0r 18. Juni 2011. Da la
jeg sammen mange faktorer.

Episoden skjedde mens obselVanden bodde pa sin gard i 0sterdalen . Den dagen
forstod jeg at jeg var overvaket. sier han. FfJrst

sa jeg

en politipatrulje, ved veien.

deretter sa jeg en biI med en ekstra antenne, og fikJ< t"le/sen av at de! var en sivil
politibil. Den parkerte helt suspekt, 1, 7 mil fra garden.

Na er PST pa garden og legger inn kamera. tenkte obselVanden den gang . Det var
neppe lokalt politi, siden de hadde sivil politibil. De slod ved siden av en buss/omme,

og de! var to menn i torsetene .

Da jeg korn hjern stod lavedmren pa vidt gap. og obselVanden tenkte at det tortsatt
kanskje var noen inne i huset.

Han venlel 20 minuller, og sier:

kjempe meg trem til Glock 'en og

sa

kjempe videre.

Jeg vurderte a

Men jeg tenkte at det var for

stor motstand. og at det var bedre a overgi seg uten kamp.

Det frernkommer at obselVanden denne dagen var sikker pa at det ble montert
overvakningskameraer inne pa garden.

Han gikk pa leling elter kameraer inne i
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huset da han korn hjern. Han sier: Sjekket etter kameraer aile potensielle steder.

De har galt bort fra mikrofoner na. og bfUker tJJrsma kameraer isteden. Jeg sjekket
aile sprekker og aile hull. aile naturlige steder. men jeg fant ingen ring. Jeg tenkte at
det ville veere rasjonelt av dem a montere kameraer. siik de gjorde med AI Qaida.
Massevis av bevis der.

Observanden sier at han har hatt tanker om overvakning via kameraer siden februar
2010. Han vurderte fra dette tidspunktet a ga til anskaffelse av detektorutstyr for a
finne eventuelle karneraer, men endte med a lete grundig rundt seg.

Om p avirkning via smitte forteller observanden at tanken pi! smitte ble mer aktuell
fra

2010. Observanden ble mer og mer imtert pa folk som gar fUndt og smiffer

andre. Det er uansvarlig. Jeg har aI/tid veert en frisk person. sier han, jeg har aldri
veerl syk.

og er stolt av del.

Hypokondermentalitet er del samme som

tapermentalitet. mener jeg .

Pa sp0 rsmal om hvordan omgivelsene merket at observanden var irriterl pa
smilteftJJrende. sier han at mor merket det. Observanden sier at han gikk til innkj0p

av munnbind , som han ved bestemte anledninger brukte i leiligheten hjemme hos
mor.

Tror ikke det kan ha veerl pa mer enn kanskje en halv time til sammen , sier

observanden. Han bekrefter imidlertid a vaart sa bekymret for smitte at han tok opp

temaet, og diskutert egen bruk av munnbind innend0rs med sin fastlege .

Mor kJarle a smitte meg like vel. sier han . Varirriterl bade pa henne og de hun omgas
med.

I peri od en februar 2010 til juli 2010 gikk observanden inn i det han kaller
rustningsfasen . Han sier: Jeg laget en prototype rustning for eventuell strid med
Delta. (Politiets spesialenhet, de sakk. anm.) Jeg kj0pte inn en kasse , og la nedi fire
plater for innlegg i skuddsikre vester. en selvfaget. skuddsikker bukse. skuddsikker
vest og skuddsikre sko. Og sa la jeg f0ykgranater og andre ting ned i kassen, og
kj0rle til svenskegrensen.
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Observanden forteller hvordan han mer Kongssvinger fant en 0de grusvei , og grov
kassen ned ved en myggdam, sa del ikke skulle kommer jegerhunder og nnne den .
Jegerhunder er nemlig plaget av mygg. legger han IiI. Observanden forteller at han

grov en hel dag. og lagel el halvannen meier dypt hull.

Han salle kassen nedi, og

kamuflerte den med en ratlen rol oppil. Han sier: Del var et forferdelig blodslil, men
jeg k/arte del.

I juli 2010

begynte observanden det han kaller

vapen r esearch·fasen.

Observanden sier al han brukle mye lid pa a sette seg inn i ulike lemaer vedn,nende
va pen.

Fra slullen av augusl sommeren 2010 gikk de nne fasen over i del

observanden kaller Vapenanskaffe/sesfasen .

Observanden sier al han fanl ut al han matte dokumenlere aile fasene i kompendiel
sitt. Han sier: Ikke for min egen del. Oet var for a rekrufiere videre. for seier.

Samtalen avsluttes.

Status presens ved begge de sakkyndige 01 .09.11
Observanden er vaken, ved klar bev issthel , og orienlert for lid og sled og siluasjon .
Inlelligens kllnisk vurdert i normalomra det. Observanden benytler

tallverdier og

skalaer i st0rre grad enn del som er vanlig i lale . Han benytter i samtalen et leknisk ,
av- emosjonalisert og lile dynamisk sprak.

Han fremslar emosjonell avnalel, med fUlistendig emosjonell

distanse Iii egen

situasjon og Iii de sakkyndige. Han er h0f1ig , og samarbeider etter besle evne . Han
ler og smiler relalivl ofte , da knyttel Iii lemaer omkring egen persons belydning
og/eller egne handlinger.

Observanden har el lett slirrende blikk, og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk , og el leliliistivnel kroppssprak i det han beveger seg svaart lile pa
slolen under de limene samla len yarer.

Observanden er ikke er island Iii a gjenkjenne elier beskrive egne f0lelser.
fremstar f01gelig med aleksilymi.
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Han

Observanden tillegger egen bruk av alminnelige stimuli $Om a se pa h0re iPod,
r0yke,

drikke

encellestruktur

kaffe
j

og

splse

godlerier

betydning

som

milit<:erstrategier

j

revolusjonrer vitenskap_ Han mener at a se en favorillserie pa TV

er bra far den revalusjanrere kampmaralen.

Observanden fortalker flOllgelig

per$Onlige, private og bagatellmessige forhold som betydningsfulle far slorpolitiske
forhald . Farestillingene vurderes som grandiase vrangforestillinger.

I samtalen fremkommer holdepunkler for al observanden siden 2009 har fryktet al
hans telefon har vcert avlyltel av en europeisk elterretningsorganisasjon.

Han har

siden 2010 halt mistanke om at del monlert overvakningskameraer hjemme.

Han

har vurdert a skaffe detektorutstyr for a finn e kameraene , men har n0yd seg med a
lele grundig . Han har Irodd seg overvakel av sivill polili. Han har f011 seg utsall for
smilie. Ideene vurderes som paranoide vrangforeslillinger,

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse , i del han skifter pa a omlale
seg selv i entail og tlertal!.

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a f01ge observanden. Han frembyr i
deler

av

samlalen

a

ha

moderat

lankeforslyrrelser i form av perseverasJon.

assosiasjonsforslyrrelse
Det forekommer ikke

og

formelle

latenslid eller

lankeblokk under samlalen.

Observanden beskriver at han fra februar 201 0 har laget rustning for a forberede seg
pa eventuell slrid med Delta. Fenomenene vurderes a vcere omfatlende voldstanker.

Observanden fremstar helt uten depressivl lankegods i form av skyld-, skam-,
hapllOlshetsf0lelse, eller tanker am egen d0d ved selvmord. Han benekter opplevd
tristhet, gledesl0shet , redusert initiativ eller tiltaksl0shet.

Det er f01ge lig ingen

holdepunkter for senkel slemningsleie .

Observanden frembyr ikke 0kl psykomotorisk tempo, eller subjektivt opplevd , 10ftel
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke - eller tale press. Han er affektstabil. Del foreligger ingen
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holdepunkter for sviktende impulskontroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering. Det foreligger f"lgelig ingen holdepunkter for ,,,net stemningsleie .

Observanden benekter bruk av vanedannende medikamenler eller illegale rusmidler
frasett 10 gangers bruk av marihuana i 2010. Han bekrener aha inntatt i alt Ire kurer
med ana bole steraider, hvorav den sisle fra 27. April Iii 22.07. 11 . Observanden
benekl er

pa unders"kelsestiden a benytte steroider eller rusmidler av nae slag.

Han fremslar hell ulen klinisk mislanke om rusmiddelpavirkning.

Observanden benekler suicidale lanker eller planer.

5 .7

SJUENDE SAMTALE MED BEGGE SAKKYNDIGE 05.09. 11

De sakkyndige m"ler observanden, $Om siSI , i el slort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanslalt. Bes"ket ble av Kriminalam$Orgens regionkonlor godkjenl a forega
ulen bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkyndige.

Som i fel rsle

samlale var plassert Ire konferansebord mellam de sakkyndige og observanden, og
10

fengselsbetjenler

var

lilslede

under

samta len.

Observanden

m0tte

i

Iransportbeller. med h0yre hand frL

Samtalen var av over tre times varighet.

Del blir avlall al samlalen lemalisk skal dreie seg om liden fra augusl2010, etter al vi
i sjette samlale

forlol innhenlingen av anamnesliske dala

pa

dette lidspunktet.

Observanden var villig til delle.

Om perio d en (ra augu st 2010 sier abservanden al dette va r fire sammenhengende
uker med research, skulle finne vapen og ammunisjan. Han beslemle seg fa r a reise
Iii Tsjekkia, ag hadde lanker om al han evenluett kunne dra videre Iii Balkan for a
skaffe va pen der.

Jeg leide en bi!, sier han , og tok Kielfergen til TyskJand. Oro deretter videre til Praha .
Observanden smiler 09 ler; Jeg skulle i til/egg plukke ut ·politi·insignier'" (emblemer,
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sakk . anm.), sier han. Observanden sier at hadde med seg 50 000 i kontanler pa
luren.

Det var festing pa hotel/et. og jeg fors0kte a nrerme meg milj0et, men jeg

kiarle ikke skaffe vapenkontakter. sier han .

Observanden sier at han mistet motivasjonen til a skaffe vapen pa turen, og lenkte
at han like godl kunne skaffe det lovlig , hjemme. Pr0vde a sp0rre de jeg sa var
kriminelle. sier observanden, men de tenkle at jeg var helt gal. Praha er et darlig
sted a kj0pe vapen , Han relurnerte Iii Norge med uforrettet sak etter ti dager.

Observanden forteller at han ved a ha medlemskap i en jaktforening fikk kjl2lpe en
Ruger mini 14. (En halvautomatisk rifle , de sakk. anm.).

allerede vrert medlem i Oslo Pistolklubb i noen ar,

sa

Observanden hadde
han tok opp igjen

skytetreningen. Han anslar al han drev akliv skytelrening i omtrenl fem maneder, fra
seplember 2010 til ut pa nyaret 20 11 . Han s0kle i tillegg om a fa lillalelse Iii a eie en
Glock (halvautomatisk pistol , de sakk. anm .)

I manedene etter at han kom tilbake fra reisen Iii Praha sier observanden at han
planla a skaffe nok rustning. Han lenkle al han ville fors0ke a skaffe 10 magasiner

med ammunisjon , liker a helgardere. sier han. Han hadde lanker om at utstyret matte
vrer lett. mobilt og rikholdig.

Observanden sier at han pa denne tiden fortsatt ikke

hadde bestemt seg for hva som va r malet for operasjonen hans. Han smiler: Hadde
enna ikke bestemt meg for om jeg skulle vrere stasjonrer eller mobil. sier han .
Dmftet det ikke med noen. legger han til.

Omkring arsskiftet 2010 I 2011 sier observanden al han var i "Explosion acquire
phase ". Han forklarer al dette var en periode der han satte seg inn i, og skaffel

bestanddeler til

a

lage bomber.

Observanden forteller at han kjl1!pte lunte og

forskjellige kjemiske substanseri desember 2010.

Observanden forteller ogsa at han i oktober og november 2010 brukte mye tid pa
shrive en guide til andre. sfik at kommende revolusjonrere har en fremgangsmate til
kommende operasjoner. Han legger til : Var veldig fom0Yd.
denne perioden.
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Hadde h0Y moral i
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I januar og februar 2011 sier observanden at han Skj0t mye og trente mye.

Han

hadde begynt pa en syklus med Oianabol i desember 201 0 , og opplevde at treningen
gay resuttater, og at han tikk mer muskier, Spurt om han merket noen psykiske
end ringer svarer observanden: Oet ble kanskje 25% mer velbehag. og jeg ble litt mer
motivert. Observanden tror delte skyldtes bade bedre selvbilde og kjemisk effekt. Ut

over dette merket han ingen bivirkninger eller endringer som f01ge av medikamentet
han brukte .

Om skytingen i Oslo Pistolklubb sier observanden: Det var kjedelig. Gikk to ganger i
uken, og tikk de underskriftene jeg skulle ha.

I samme periode sier observanden at han satt mye pa PC "en, og det gikk mye tid til
a kj0pe inn smating. Han nevner kaustisk soda. aceton .

Ijanuar 09 februar 2011 sat! observanden mye hjemme pa PC ' en. Han sier: Jeg
hadde fortsatf ikke pJanlagt hvilken operasjan sam skulle gjennamf0res. Hadde tenkt
pa flere . men det var ikke bestemt. Organisasjonen var er fakusert pa enceller. sa
mange aperasjaner blir derlor utelukket. Det blir et sp0rsmal am hva sam gar far en
person.

Observanden sier at han i januar og februar 2011 vurderte a ta over NRK, og sende
propaganda, men da ma man vcere mange flere .
kjemereaktoren i Halden .

Tenkte ogsa pa

a

Tenkte pa

a

detonere

sprenge slottet. men Europas

kongefamilier skal ikke henrettes f0r i 2020.

Observanden forteller at han allerede ett ar tidligere tenkte pa a sprenge en bombe
pa landsm0tet til SVeller Arbeiderparliet. Vurderle det igjen pa starlen av 2011.

Observanden gar pa dette punkt i sin beretning over til igjen

a snakke i vi-tonn.

Vi har

erklcarl preventiv kng mot de sam tilh0rer kategan A ag 8 . sier han . Det er omtrent

4500 mennesker til sammen. Aile er legitime mal. Observanden sier at han allerede
pa slutten av arbeidet med kompendiet i 2009 tenkle pa muligheten av a angripe
Regjeringskvartalet. Dette begrunner han med a si:

Ville gi Regjenngen en advarsel

f0rst.
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Observanden sier at han i en periode pa omtrent ett ar, fra vinteren 2010 til vinteren

2011, hadde en plan A Planen bestod i at det skulle plasseres 300 kilos bilbomber i
Regjeringskvartalet, pa Youngstorget, og pa s1ottet. Til denne planen h!/lrte det med

a inkludere tre

at observanden sa for seg at han kunne klare

bonusmal. OeUe var

henretting av Blitzere. henrettelser i Dagsavisen og henrette/ser pa SVs hovedkontor,

Observanden legger til at han har grublel mye pa det med a sprenge s/ottet. Det ville

gift hele verdens oppmerksomhet til var pan. europeiske organisasjon, sier han , og
den norske. etniske gruppens over/eve/se er det viktigste for OSS. Observanden var
imidlertid usikker

pa

hvordan del ville blitt mottatt blant de mflftante revolusjonaere,

£r fortsatt usikker pa del med sJottel.

Observanden fork la rer: £tt av motivene var

a reorganisere

120 millfoner europeere stoffer operasjonen,

den pOlitfske ska/aen.

15 % av europeeme stoffer

operasjonene direkte. mens 50 % stolter primaerprinsippene. Om 60 ilr stoffer 40%
den praktiske politikken. og 70% av aile menn.

Regner med at dette vii vaere den

dominerende. politiske retningen.

Observanden er svcert ordrik , og snakker fort. Det fantes en B - plan ogsil. sier han.

Det

var

a

sprenge

Arbeiderpartiets

landsm0te .

sprenge

Skurrkonferansen

(Konferanse for pressefolk , de sakk. anm,), eller henrette forraedere pa Ut0ya .

Observanden sier at han hadde tanker om mulige henrette/ser pa Ut0ya f0rste gang
sommeren 2010.

Han sier: Tenkte at det var et godt mal, iso/ert. po/itiet ville ha

problemer, tilgang pa 730 aktivister pa en gang , og ingen sivile til stede.
Observanden sier at sivile er aile som ikke er politisk engasjert pa venstresiden .

U/empen med Ut0ya, sier observanden , var at det var en del der sam bare var
potensielle forraedere. Og det er ikke ideelt med folk under 18 ar.

Om tiden fra februar 2011 sier observanden: Det ble etter hvert /dart at jeg matte
ha en operasjonsbase. Gikk inn pa "Smabrukno ", og sjekket hva som var tilleie.
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Observanden fanl en gard lilleie, Asia gard i J2lslerdalen, og inngikk leiekonlrakl der i
slutten av mars 2011.

Garden hadde lilslrekkelig dyrkel mark Iii al del kunne

beslilles Ire tonn kunstgj0dsel fra Felleskj0pel. Han sier: Jeg bestilte kunstgj0dsel i
Han sier kunstgj0dsel er en n0dvendig bestanddel for a/age

sluffen av april.

bomber. Observanden sier han fikk levert 3000 kg kunstgj0dsel pa garden hell i

starten av mai 2011 , omtrent samlidig $Om han f1yttet inn pa garden selv .

Observanden sier: Jeg solgte Atosen. og leaset en bi! som jeg sa for meg kunne
sprenge s/ottet eller Regjeringskvarlalet. Hadde fortsatt ikke bestemt meg.

Observanden sier at han da planene til operasjonen ble konkrete hele tiden

sa

for

seg en gigantisk sprengning i Regjeringskvarlalet. Det optimale malet i Norge var
Regjeringskvarlalet. sier han .

Det var et mal a drepe tlest mUlig. men jeg ble

forsinket. og det ble en fiasko. 200 - SOO d0de ville vcere "best case··. Mindre enn
12 var en fiasko. Jeg regnet med a kunne hlllre pa P 4 etterpa. legger han til , sa ville
jeg fort fa vite om operasjonen var en suksess.

Hvis jeg hadde h0rt pa P4 efferpa at del var flere hundre dede . kunne jeg kjert til
Gf0nland for a overgi meg. sier observanden. For a fa intemasjonal presse ma det

were et stort omfang. sier han, man ma over en viss grense . Jeg sa for meg at
Vleya kunne va:!re en bonusoperasjon ved behov, eller altemativt Aftenpostens
lokaler, eller NRK.

Vteya ble ikke konkret fer ca en maned flllr operasjonen. sier han. Alt ble forsinket
og

forskj0vet,

sa

mu/ige

mal

scoopkonferansen rakk jeg ikke.

pa

Arbeiderpartiets

Jeg fortsatte

a ha

landsm0te

i

april

og

Aftenposten og NRK pa listen

heir (rem til hell neer operasjonen. legger han til.

Hadde noen reservasjoner, ville heist ha A og B. ikke C - forredere. sier han. Media
har brukl ordet bam om de som var pa Vteya. Det er en demoniseringsstrategi av
meg. det var 80% der som var over 18 ar. Uansett: I en fase /I - borgerkrlg vii aile
over 15 ar vcere legitime mal.
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Dog mener observanden at Ut0ya ikke var el opl imall mal.

Det var en barbarisk

operasjon a utf0re for min del, sier han, men det matte gj0res. Observanden blir
inlens i det han forsetter: Hver dag blir mine s0stre voldtatt og lemlestet pa grunn av

landstorrcedere . Nar tar de vite hvordan det t0/es.

Operasjonen er mer enn rettferdiggjort ved det. legger ha n Iii , men i alt er det flere
ulike motiver. Operasjonen var n0dvendig for hevn, og det var et preventivt angrep
tor a torhindre mer aktivitet tra de individene som torrader Norge .
tungerer i til/egg som en advarsel.

Operasjonen

Viktigst. sier observanden. er det likevel at

operasjonen uttrykker min kjcerlighet til mitt eget folk og land, og er mitt bidrag til

a bli

kvitt ondskapen i landet.

Observanden mener at del er et paradoks at EU's kamp mot terror har gjorl det mye

vanskeligere

a

skaffe

eksplosiver.

Fordi

det er blitt

sa

massehenrettelsene et resultat av potitikernes innstramninger.

vanskelig,

blir

Hadde det vcert

leffere. kunne det vcerl sprengt mer med hoyere presisjon. Fremtiden ligger i vapen .

Mai og juni 2011 kalles av observanden Kjemifasen. Observanden sier at han
insla llerie avlrekkskap og vine pi! garden . Han brukle gassmaske mens han arbeidel
med produksjon av Ire bilbomber, som han hapel kunne bli ferdig Iii ca 15. mai. Del
viste seg imidlertid at det var tidkrevende a lage bomber, og ca 15. juni innsa
observanden at han ikke klarte a lage mer enn en bombe pa omtrent ett tann . Han
gav opp resten .

Observanden forklarer at omstendighetene var med

den endelige planen for operasjonen.

pa

a bestemme utformingen av

Jeg hadde sprengstaff nok til a sprenge

Regjerfngskvartalet. sier han . Jeg lurte fortsatt pa Aftenposten og NRK. men det var
ikke lenger aktuelt med konferansene jeg hadde tenkt pa. tor de var al/erede avholdt.
Ut0ya

var de! eneste politiske evenementet som var igjen pa sommeren .

Observanden sier al han brukte uken 15. til 23. juni 2011 Iii rekognosering pa Utoya.

for jeg bestemte meg endelig.
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Observanden bestemte seg for it legge operasjonen til 22. Juli, sam var den dagen
da Gro Harlem Brundtland i f01ge programmet far leiren sku lie halde innlegg pit
Ut0ya .

Observanden forklarer at det ikke var mulig it vente til h0sten med it gjennamf0re
aperasjanen.

Jeg hadde likviditelsproblemer, forklarer han.

gj0dsel, husleie, leasing, og del skulle kj0pes mat og

sa

Det var regninger for

gikk PC en i slykker. Jeg

kunne ikke filiate betalingsanmerkninger, for da ville jeg ikke taft lease noen bit. Jeg
kunne ikke vente lenger. Observanden sier at han holdi pa a gi seg i juni 2011 , fordi
det oppstod sa mange problemer.

De siste fire ukene for 22,juli 2011 startet med at observanden kj0rte til
svenskeg rensen , der han grov opp kassen med rostning sam han hadde gravd ned
ett ar tidligere , Han sier at arbeidet med slullf0ring av bomben var tregt, grisete
arbeid.

Observanden sier han j obbet knallhardt, sikkeri 7, 8 timer om dagen . Han arbeidet
med produksjon ag fe rdigstillelse av bomben bade pa laven og pa kj0kkenet pa
garden han leide . Observanden forteller detaljert hvordan han arbeidet med kvern,
sementblandere og blendere . Han kj0pte nye blendere flere ganger, fordi slitasjen
var stor.

Observanden forklarer ogsa detaljert hvordan han arbeidet med svovelsyre . Han
destillerte vann, og blandet med syren.
ble uif0rt

pa

Observanden forteller at en del av arbe idet

natten. Jeg fikk slov i hiJret og ansiktet, forieller observanden. Det var

farlig arbeid. Jeg ble ferdig med prim;;er - og sekund;;erbooster, det var en ukes
jobb. Ble ferdig med Analfo 'en bare noen uker f0r operasjonen. (Analfo er i f01ge
observanden en av ingrediensene i bomben, de sakk. anm .) Bar ul ferdige 50-kilos
enheter i bil en en uke for.

Han legger til :

Det hele var et risikoprosjekt.

Jeg kunne bMst av meg armene

allerede da jeg drev med aluminiumspulveret. Tenkte likevel at jeg matte ofre meg
for felket mitf.
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Observanden gjorde en testsprengning 2-3 km fra garden. Han forteller at han hadde
bes"k pa garden tre gange r i I"pet av juni og juli 201 1.
til den forrlge som leide garden. kom

j

slarlen av juni.

samboeren
Jeg vaknet. og sa en

lekstmelding der hun sa hun ville komme for a hente noe. Jeg matte ha henrettel
henne hvis hun avs/0rle meg. Tenkle jeg kunne ha sovel i skogen hvis hun matte
henrettes. og sa kunne jeg tatt Attenposten og NRK etterpa.

_

berget livet ved a komme to dager senere , sier observanden . I tillegg va r det

en bir0kter med ansvar fo r bikuber pa eiendommen som kom innom noen ganger.
Det gikk greit.

Observanden forteller i tillegg at det ved en anledning kom en fremmed mann innom,
og

sa han var turist. Jeg vissie han var politi. sier observanden , men han sa ikke

noe.

Etter som tiden for operasjonen ncermet seg sier observanden at han tikk angst for
operasjonsdagen. Jeg har aldri skadet en mus hele li vet, sier han , og ha n pr"vde

a

simulere operasjonen for ikke a bli paralyserl av frykt. Observanden sier han pr"vde
a bruke spill for a trene , men klarte det ikke. WoW er ikke som virkeligheten. sier
han .

Observanden sier at han i tillegg Iyttet til musikk med gruppen SAGA, og artisten
Helene 80ksle for a forberede seg pa operasjonsdagen 22. Juli. Han ble etter hvert
sikker pa at den beste forberedelsen for it undertrykke frykt ville vaere

a vcere mentalt

sliten.

Om dagen fo r sprengningen i Regjeringsk vartalet og henrette/sene pa Ut0ya. 22.
JuH 2011 forteller observanden: Planen var a vcere i Oslo. og starte utsende/sene av
kompendi et klokken 03.00.

Men jeg ble forsinket pa Asta, og var ikke i Oslo f"r

kJokken 23.00 dagen ror. Observanden var deretter i morens leilighet pit Sk0yen til
neste dag .

Observanden sier han var veldig sliten, og tenkte han trengte s"vn og hvile f"r
ope rasJonen .

Han soy derlor til klokken atte, og startet dagen med a lage tre
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matpakker, sandwicher med ost og skinke.

Han hadde hapet a vcere ved

Regjeringskvartalel klokken 10.00, men slartel dagen med a inslallere el nytt
hastighetsmodem og kontigurere Outlook pa PC·en .

Oelte 10k mer tid enn han

hadde trodd. og han tikk panikk for tiden.

Observanden kjlOlrte den ene bilen han disponerte , Diab/oen , og parkerte denne pa
Hammersborg torg .

Han la igjen utstyr i bilen, rekogn oserte i Grubbegata, og gikk Iii

Domkirkeplassen. Her 10k han en drosje tilbake Iii Sk0yen. Han sier: Forstod at det
var darlig tid.

Begynte.9 innse at de fleste hadde gMt fra Regjeringskvarlalet

al/erede.

Tilbake i morens leilighel lastel observanden en film han hadde lagel Iii neltsledet
Youtube . Han skrev siste melding i kompendiet klokken 14.45, og sa begynle han a

sende kompendiel Iii de 8000 kulturkonservative han hadde samlel e. posladresser
IiI.

Fordi klokken hadde blitt

sa

mye , sier observanden al han lenkle pa om han

skulle velge bort bomben eller Utl1lya . Men da jeg sa det gikk igjennom 600 e·poster
kJokken 15.05 bestemte jeg meg for a felge planen. sier han.

Observanden gikk til bilen han hadde parkert ved O/sens Enke pa Skl1lyen. Han gikk
inn

i bilen,

og skittet Ira sivile

til

militeere Weer.

Han

kjl1lrte deretter til

Regjeringskvartalel via Nasjonalleateret. Han hadde tenkt a feste PST-Iogoene som
var med i bi/en med magneter. men gjorde ikke det. Derimot festet han et medbrakt
b/alys pa taket av bi/en.

ca 200 meter fra malet.

Observanden sier at han hadde tenkt a kjl1lre med pO/Wet pa s/ep, dersom han hadde
blitt fors0kt stanset da han kjl1lrte Grubbegata feU vei. Planen var a uts/effe po/iliet,
dersom de forSf1Jkte a stoppe meg. sier han .

Observanden sier at han tenkte : De f/este i Regjeringskvarla/ene har gaff klokka to
na i tel/esferien . Jeg tenkte al/erede da at operasjonen var en fiasko. men jeg gjorde

sa godtjeg kunne. Observanden sier al han ideelt set!

sa for seg at statsministeren

og et par, tre ministre og mange statssekreteerer dede . Men en bonus var jo at Delta
og politiet ogsa hadde ferie .
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Regjeringskvartalet er det stedet i Norge hvor det er frerrest sivile , sier observanden.
Noen er det aI/rids. det ma man bare regne med. Malet var flest mUlig A- og Blandsfom:edere . og frerrest mulig sivile og politifolk.

Observanden legger lit:

Vi aksepterer opp mot 50% dode sivile. Det er umulig a

fastsette helt pa forhllnd. Det er bare valgt sfik. Vi har kalkulert med at det vii v<:ere
fa sivi/e d0dsfal/ i begynne/sen. men sa vii ma/ene sikres, og det bli flere pa grunn av
upreSlse angrep.

Observanden smiler:

Er utrolig fom0yd med det lave antal/et sivile d0de i

operasjonen. En eks-politimann. og bare fire sivi/e. F<:erre enn 10%. I krig er det
aI/tid sivile tap. dessverre.

Vi anser Arbeiderpartiet som en terrororganisasjon. og

dette rammet temmelig presist.

De sakkyndige spor om observanden denne dagen hadde tanke r om
vekk , for

a spare liv, eller av andre grunner.

a legge planen

Nei. sier observanden. Jeg tenkte a/dri

piJ iJ snu el/er stoppe. renkte bare piJ iJ gjennomf0re. Observanden benekter a ha
gjort seg tanker om ofrenes situasjon. Dehumaniseringsprosessen starlet al/erede da
jeg skrev den milir<:ere de/en av kompendiet i 2009. sier observanden , eller al/erede i
2002. da jeg bestemte meg for et /iv i /ide/se . Observanden sier at han etter dette
ikke har halt samvittighetskvaler knyttet til det han kaller henrette/ser. / krig er reg/ene
annerledes. legger han tit.

Observanden s ier: Oa jeg stoppet 200 meter fra malet var det et 0yeb/ikk av stor
betydning. Det er dette jeg har trent for, og er oppl<:erl til, tenkte jeg . De sakkyndige
spor hvem som har leert ham opp . Det er p a et abstrakt plan, sier observanden. Han
smiler bredt. Jeg er ve/dig stolt av operasjonen. legge r han tit. Alt i alt var det 100%
suksess.

De sakkyndige spor hva som gj0r ham

sa sikker pi! at operasjonen er en

suksess.

Observanden smiler: / del 0yeblikket. jeg var ikke komfortabe/, jeg var i /ivsfare. men
jeg dehumaniserle fienden , operasjonen var rettferdiggjorl pa grunn av maktelitens
krigsforbryte/ser.
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Jeg hadde en stopp. Satt to minutter; bi/en. Observanden ler h"yt. Jeg vurderte a ta
en snus eller en royk, men droppet del. og tok pa skuddsikker vest og hjelm med
visir.

Observanden sier han hadde beregnet at det var omtrent 5% sjanse for al han ville
overleve sprengningen i Regjeringskvartalet. Han sier: Jeg tenkte : Na kommer jeg
til a do om to minutter. Planen var a eliminere politi eller sikkerhetsansatte dersom
noen fors0kte a stoppe meg.

Observanden sier at bomben $Om la i bilen han kj0rte Iii Regjeringskvartalel hadde
besl sprengkratt mol en side.

Det slod imid lertid to biler uhe/dig parl<ert utenfor

H0yblokka. sa observanden matte bare parkere der del var plass, uten a la hensyn til

hva som var ideel!.

Jeg tente pa lunta, sier han, og var redd for at alt skulle detonere . Han fork larer de

sakkyndige hvordan han hadde beregnet hvor lang lunte han malle ha for a rekke
lilbake Iii den andre, pa rkerte bilen. Observanden gikk ul av bilen hvor bomben var ,
og 10k sin Glock pistol ul av hylslerel mens han gikk Iii Hammersborg torg .

Jeg hadde seks minutter. og gikk raskt. Jeg gikk forb; en mann som ble nysgjerrfg.

sier observanden. Tror han var sivil politimann. Observanden antar al del var sendt
bilder av ham iii flere av regjeringsbygningene , og at mannen han lraff skuUe
verffisere bilen eller meg.

Hvis han hadde angrepet ville jeg henretfet ham. legger

han til.

Eller a ha sail seg inn i bilen han hadde parkert pa Hammersborg torg, sler
observanden at han skrudde pa tenningen. plottet inn GPS'en og kj0rte . Jeg h0rie
et df0nn etter aha kj0rt to kvartaler. sier han, 09 legger til: Jeg hadde med "spanske
ryttere " og roykbomber til

akaste

etter eventuelle forf01gere , men jeg

sa ikke noen .

Observanden skrudde pa radioen , og h0rte al del hadde gall av en kraftig bombe

pa

Youngslorge!. De sa at en person var d0d i Regjeringskvartalet. Da visste jeg at

den de/en av operasjonen var misJykket, forklarer han.
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Observanden benekler pa sp0rsmal a ha erfart psykiske symplomer av noen kvalilel
knytlel Iii ukene f0r, eller pa handlingstiden.

Han sp0rres i lillegg spesiell om

forekomst av, eller opplevelse av bevissthetsendringer, herunder kramper og
bevissthetstap, og somatiske symptomer. Observanden benekter enhver forekomst
ogsa av $like symptomer knyttet Iii dagene f0r, eller pa handlingstiden 22.juli 201 1.

Observanden legger selv til : Jeg fror jeg vii bli drepf i fengselef innen 12 msneder.
De setter inn h0yreradikale som meg i muslimdominerle fengsler.

Det finnes

eksempler ps nere titalls drepte og tvangskonverlerle i fengs/er. Slik blir det nsr man
ikke segregerer fanger. Def blir en korsfarer mot 100 jihadister. Det er med overlegg.

Aile muslimene ved I/a vet om def, og vii pf0ve a drepe meg raskt. Observanden lrar
ikke ledelsen ved lIa fengsel vii pr0ve a beskytte ham. Han sier: Muslimene kan
a/liere seg. og del er mange nettverk av muslimer i fengselet.

Tross sin

overbevisning om at han vii bli kniysfukkef i 10pet ay noen msneder, benekter
observanden al han flllier frykt, eller knytler andre flllieiser til dette . Han fremslar i del
han forteller om detle helt uten aktivering, eller synlig affekl.

Samlalen avsluttes. Del blir enighet om a fortsette lemael i nesle samlale med de

sa kkyndige .
Status presens ved begge de sakkyndige den 05.09.11
Observanden er va ken , ved klar bevisslhel, og orienlert for tid og sled og siluasjon.
IntelUgens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytter
prosenter i sl0rre grad enn del som er vanlig i tale.

tallverdier og

Han benytter i samtalen el

leknisk, av- emosjonalisert og lile dynamisk spn3:k .

Han benytter uvanlige begreper som dehumanisering. preyentiy krig. potensielle
forrcedere,

henrette/ser.

militeere

kleer,

utsIette,

eliminere,

og

maktelilens

krigsforbrytelser. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling
om at del foregar borgerkrig i landel. Begrepsbruken vurderes a vaare fundert i
paranoide vrang forestill inger.
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Han fremstar emosjonelt avnatet, med fullstendig emosjonell distanse til egen
situasjon, sine ofre og til de sakkyndige. Han er h0nig, og samarbeider etter beste
evne. Han ler og smiler re lalivt olte, da knyttet til temaer omkring egen persons
betydning ogteller egne handlinger.

Observanden har et lett slirrende blikk, og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk, og et lett tilstivnet kroppssprak i det han beveger seg svaert lite pa
stolen under de timene samtalen varer.

Observanden er ikke er i stand til a gjenkjenne eller beskrive egne f"lelser. Han
fremstar f"lgelig med aleksitymi og markant affektavflatning.

Han har ikke gjort seg tanker om ofrenes situasjon, og klarer ikke la deres perspekliv

pi! direkle sp0rsmifl!. Han vurderes a ha alvorlig, naarmest lolal empatisk svikl.

Observanden mener al hans motiv for henrettelsene er a reorganisere den po/itiske
ska/aen.

Han regner med al hans handlinger vii f0re til sympati og sl"Ue fra f1ere

milJioner europeere, og at hans politikk vii vaere den dominerende , politiske relningen

pi! sikt. Foreslillingene vurderes sam grandiose vrangforeslillinger.
Han underslreker at det viktigste motiv for drapene var at operasjonen uttrykker min
kjcerlighet til mitt eget folk og land, og vii bidra Iii a bli kvitt ondskapen i landel. Han

mener al han, tross opplevd fare for eget liv , ofret seg for fo/ket sitt. Han mener at
nedtegnelsene av hans handlinger i period en vii gi kommende revolusjoncere en
fremgangsmate til lignende handlinger. Forestillingene

vurderes sam grandiose

vra ngfo resti lIinger.

Observanden forteller at han fra august 2010 enna ikke hadde bestemt hvem elier
hvilke institusjoner som skulle angripes og drepes, men at han fra denne tiden
begynle arbeidet med a skaffe vapen og noen maneder senere ogsa eksplosiver.
Observanden begrunner planleggingen med at Vi har erk/cert preventiv krfg mot de
som tilh,,,er kategori A og B. Oet er omtrent 4500 mennesker til sammen.
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Han hadde ulike planer, inklusive sprengning av Regjeringskvartalel , sprengning pa
Siottet og drap pa kongefamil ien, drap av Blitzere , Dagsavisen og pa SVs
hovedkonlor. Han beskriver ogsa vedvarende lanker om a sprenge Arbeiderpartiels
landsm"le , og Scoop- konferansen for pressefolk .

Fra januar 2011 beskriver han vedvarende lanker og planer om a detonere
kjernereakloren i Halden og sprenge bomber

pa

Arbeiderpartiets eller SVs

landsm"le . Ha n tenkle fortsatt pa a sprenge Siottet. Fra februar beskriver han al del
var et mal a drepe nest mulig i Regjeringskvartalet. og heist ogsa statsministeren og
et par ministre.

Ideene om drap omlall som henrettelser begrunnes i observandens forestilling om at
aile de nevnle hell konkret represenlerer individer som tarrader Norge.

Han

beslemle seg fo r a la livel av Gro Harlem Brundlland og deltagerne pa AUFs
$Ommerleir i juni 2011 . Han mener al Arbeiderpartiel er en terrororganisasjon . Han
mener han ved

a la livel av de nevnle ville bidra Iii a bli kvitt ondskapen i lande!.

Observanden tror han snarlig vii bli drepl, og mener al fengselsledelsen slilltiende
samtykker i dette .

Ideene vurderes $Om et allomfanende , paranoid vrangforestillingssyslem , med frykl
for egel liv , og omfanende lanker om homicid, lallfeslel Iii flere lusen personer.
Observanden

ser

ul

Iii

a

ha

begynl

a

handle

pa

grunnlag

av

disse

vrangforeslillingene i 10pel av 2010.

Observanden fremslar med uklar idenliletsopplevelse , i del han skifter pa a omlale
seg selv i entail og flertall.

De sakkyndige har leil ighelsvis vanskelig for
deler

av

samla len

a

ha

moderal

lankeforslyrrelser i form av perseverasJon.

a f01ge

observanden. Han frembyr i

as$Osiasjonsforslyrrelse
Del farekammer ikke

tankeblokk under samtalen .
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og

formelle

lalenslid eller

Observanden fremstar hell uten depressivt tankegods i form av skyld-, skamhapl0shetsf01else, eller tanker om egen d0d ved selvmord . Han benekter opplevd
tristhet, gledesl0shet, redusert initiativ eller til taksllZlshet.

Det er flZllgelig ingen

holdepunkter for senket stemningsleie .

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivt opplevd, 10ftet
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke- eHer talepress. Han er affektstabil. Det fore ligger ingen
holdepunkter for sviklende impulskonlroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering . Det foreligger f01gelig ingen holdepunkter for 10ftet stemningsleie _

Observanden fremstar uten klinisk mistanke om rusmiddelpavirkning.
Observanden benekter suicidale tanker eller planer.

5 .8

ATTENDE SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNDIGE 13.09 .11

De sakkyndige m0ter observanden, $Om sist , i et stort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanstalt. BeslZlket ble av KriminaJomsorgens regionkontor godkjent
uten bruk av gJassvegg mellom observanden og de sakkynd ige.

a forega

Som i f0rste

samtale va r plassert Ire konferansebord mellom de sakkyndige og observanden, og
10

fengselsbetjenler

var

lilslede

under

samtalen .

Observanden

m0tte

j

Iransportbelter, med h0yre hand fri.

Samtalen var av mer Ire limes varighel.

Tema for samtalen avtales a skulle vaere observandens opplevelser i tiden fra han
dro fra Regjeringskvartalel ca klokken halv fire , og reslen av dagen den 22 . Juli 2011.
Tidsintervallet favner tidspunklel fo r de paklagede handlinger.

Observanden innleder selv med a si:

·Teffor" torotsetter "(oround". og nar po/Wet

broker begrepet teffor beviser det at politiet har affesterl en annen. Er ganske sikker
pa det. etter en operasjon, eller (0r.
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Om tidsintervallet fra observanden kjerer fra Regjeringsk va rtalet til han senere
ble pagrepet p a Uteya fortelier observanden:
koordinatene

pa

Jeg kj0rte etter

a

ha plottet inn

GPS'en. Observanden forteller deretter detaljert hvilken rute han

fulgte gjennom Oslo , over Soliih0gda og til Ut"ya.

Ma/et var mer genialt enn Arbeiderpartiet se/v, sier han , men det var umulig

a

forberede seg mentalt pa selve skytingen. PrimaJrmalene for Plan B var Jonas Gahr
$t0re, Gro Harlem Brundtland og Marle Michelet. Na kunne jeg

ta en

av demoog det

var aldri meningen at det skulle stoppe med henne.

Pa vei Ii i UI"ya sier observanden at han fremdeles var i kampmodus. Jeg psyket
meg opp til et eventuelt martyrium, sier han. renkte det etter et stort tefforangrep
mot Regjeringskvartalet var naturiig om de semite en Delta - tropp til Ut0ya . Var
oveffasket over at de ikke hadde sendt forstrekninger til Ut0ya for

a beskytte

0ya

som politisk mal.

Det var ingen ved fergeleiet til UtlZlya da observanden ankom , frasett et sivilt vaktlag
fra AUF . Observanden 10k ut bag' en han hadde i bilen , og dro den om bord i baten .
Observanden smiler. Jeg matte deaktivere meg selv, og ga over til sovende celie
igjen. Jeg snakket med dem. og infiltrerte dem . Jeg utgav meg for a vaJre politi.

Observanden sier at han snakket med en kvinne scm sa hun var sikkerhetsansvarlig

pa

eya. Jeg bad henne innkalle vaktlaget

(if

et mete. der jeg vil/e fortelle dem om

bomben i Oslo.

Observanden sier han vurderte a sette handjern pa , elier henrette beselningen pa
baten. Det var en stor. taktisk blunder a ikke effektuere det. sier han .

Da baten la til pa Ut0ya kom del flere til. Det var en ekspo/itimann som spurte flere
sp0rsmal. Jeg regnet med at det var testsp0rsmal fordi skuespillet var aVs/0rt. sier

observanden. Jeg foreslo at vi skulle ga opp

(if

hovedhuset. og bade kvinnen og

ekspolitimannen gikk foran meg.
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Akkuraf da varte ef minutt i ti ar. sier observanden . Jeg gruet meg skikke/ig til a fa liv.
Da jeg grep efter G/ock'en hadde jeg masse sperrer, og holdt pa ikke a kJare del.
Jeg Skj0t begge ; hode'- 90% av skuddene var hodesl<udd. Jeg er en god skytter.

legger han til.

Observanden mener at han hadde god ammunisjonsadministrasjon.
blykuler, sier han, for de gj0r mest skade.

Jeg brukte

Begge de to foran meg fait reft fremover.

og sa ut som de sov pa bakken. Det varto bak meg. ncermere MIS Thorbj0m.

De sakkyndige sp0r hva observanden tenkte om ofrene. Han svarer imidlertid med

a

fortelle om seg selv. Det var en traumatisk oppleve/se a ta /iv. sier han. A ta et annet
liver ekstremt.

Har spilt mye spill. men defte er rent bio/ogisk noe som kroppen

pr0ver a unnga.

Observanden utdyper med

a si :

Hjernen var under stress. og begynle aktivt a slette

minner. Jeg husker bare ti minutter av Ut0ya. men husker del f0rste "encounteret"
godl. De sakkyndige sp0r om dette er lerminologi fra krigsspill. Observanden svarer:
Nei. vart arbeidssprak er engelsk. Hjemen ble bombarderl. og tilgangen til
databasene ble borte. Det var som en d0dstrussel, og jeg f01te meg i fare . Del var
en heft jceV/ig situasjon.

Observanden fortelier al han eller delle vet at han gikk videre , vandret uten

a stanse,

frem til ha n senere kapftulerte. Han gjentar: Fikk ikke tilgang til egne databaser.
Han smiler.

Nar jeg tenker tilbake er del absurd. ikke norrnaft. Men jeg kJarte

a

oppf0re meg taktisk optimalt, og fullf0rle .

Observanden sier han hadde tenkt

a drive

ungdommene pa vannet. og bruke del

som et masse0delegge/sesvapen. Det f0rste malet var ubeskrive/ig. sier han og ler,
men jeg ble fort immun. Nar de SV0mte var jeg nesten pa autopilot, og ville henrette
tlest muNg. Jeg tenkte pa a tenne pa hovedhuset. for der var det mange som hadde
barrikadert seg.

De f/este pa 0ya var over 18 ar, mener observanden. Gjennomsnittsalderen var nok
22 eller 23 ar.

Jeg tenkte pa a gi meg halweis, men henrettet 20 til etterpa.
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Observanden tror han skjlllt og drepte 40 mennesker, og at 29 druknet mens de
SVlllmte.

De sakkyndige sp0r hva observanden tenkte mens han vandret rundt og skjlllt. Han
Hadde en pragmatisk tilncerming, ville drepe nok til at lanseringen av

sier:

kompendiet fikk verdenspresse. Operasjonen var bare en formalitet.

De sakkyndige splllr om observanden sammenlignet opplevelsen med a spille
dataspill. Nei, sier han, dette var helt annerledes. Spillene simulerer krig, jeg var i
ekte krig. Spillene var kanskje et hjelpemiddel til
matte jeg tvlnge meg til

a fa trent vurderingsevnen, men na

a gjennomga et mareritt.

De sakkyndige splllr igjen om observanden kan tenke seg hvordan opplevelsen var
for ungdommene pa 0ya. Observanden sier: Vi i Knights Templar tenker bare

a

a velge barbariske metoder, vi emsker
foretrukket eksplosiver fremfor a 10pe rundt i

en pragmatisk tilncerming. Vi Mnges til
ikke. Aile i Knights Templar ville

Observanden gjentar at det er myndighetenes krig mot terror som har fratatt militante
revolusjoncere tilgang pa eksplosiver. Vi viI uts/ette fienden, sier han . Den dagen
f0rle jeg alene en krig mot aile de vesfeuropeiske regimene . Jeg turle
alene.

a gj0re det

Jeg flllite meg traumatiserl hverl sekund, mens det sprutet blod og

hjernemasse. Krig er for jcevlig, legger han til.

Bedt am a utdype sin rolle, sier observanden : Del som foregar i Norge er etnisk
rensing av mitt folk. Det sam skjedde var m!Jdvendig, for folk

ma fa opp Gynene for

det sam skjer i Norge og Europa. At en person som meg nesten ofrer livet for saken
er edelt. Det er ikke noe ed/ere enn

a ofre seg for sitt folk.

Observanden smiler og ler litt nar de sakkyndige kart kommenterer at dette nesten
kan h0res fre/ser-aktig ut. Vi 0nsker

a

lilgl dere, sier observanden , de sam

ford0mmer ass sam utf0rer handlingene. Han legger til: Vi er vil/Ige til

a tilgl aile, tif

og med landsforrcedere av typen A og B, dersom de anerkjenner vare anstrenge/ser
og varkamp.
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Observanden sier: Om 20 ar vii 35% av befolkningen anerkjenne oss. Jeg sier det
var en barbarisk operasjon. men er swert stolt over operasjonen sam helhet. Min
status vii endres. og selv am jeg demoniseres na. vii det komme frem at jeg bidro fiI
redde folket mitt. Jeg er forberedt pa

a were

a

martyr, med en ede/ rolle, og ed/e

motiver. Det viI manifesteres i tremtiden .

Alt i alt mener observanden at hans hand linger den 22. Juli 201 1 gay 300 000
militante nasjonalister et verkt0Y til maktovertage/se i England og Norge. Han tror et
nettverk fra forsvaret eller politiet vii gripe makten. og redde lander. Na er det et
oljefond med milliarder som skjuler symptomene pa lavintensiv jihad. Borgerkrigen
har ulike faser.

Om nomenklatur, innhold og begreper i silt kompendium fortelle r observanden at
littelen inneholder arel 2083 fordi del markerer 400 -ars jubileet for S/aget ved
Vienna . Observanden blir svrert delaljert og ordrik, og forteller hvordan slaget var en

kristen seier, sam knuste is/am ved Europas porter. Observanden sier al slagel fant
sled

den 11 . seplember i ar 1683, og han vii gjerne ha 11 . seplember som ny

nasjonaldag i Norge .

Spredning av kompendiet er ma/et for operasjonene, sler han , og operasJonens
vellykkethet males ved spredning av kompendiet.

De sakkyndige sp0r hvordan observanden vii oppleve det dersom kompend iet hans
blir en flopp. Oet har jeg naturligvis forutseff, sier observanden . Samfunnsanalytisk
tror jeg 15 til 45% vii veere enige i hovedprinsippene. Observanden reller lallel Iii

50% . Ca halvparten er enige i at is/am dekonstruerer Europa. sier han , men
problemet er at de ikke leser kompendief.

Observanden sier han vet med sikkerhet at 300 000 militante nasjonalister har fatt
verkt0yet de trenger. Kompendiet er veldig bra skrevet. sier han , men det er bare
ment sam en kJadd. En gave til dere . Fra ass til dere.
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De

sakkynd ige ber observanden

utdype

hva

gaven bestar i.

Tilbudet

er

korsfaremasjonalisme i gave. De nye nasjonalistene i Europa er korsfarere. Knights
Templar er korsfarere med flere formal.

En : Oet er en interesseorganisasjon for

urbefolkningen i Europa . To: Det er en korsfarerorganisasjon mot jihad. Tre : Oet er
en krigsforbryterdomsstol som skal d0mme og henrette kategori A- og 8-fomedere i
hele Vest - Europa.

De sakkyndige kommenterer igjen at observandens uttalelser kan minne om frelse.
Observanden ler: Vi er jo frelseme. sier han, vi skal befri Europa fra tyranni. Vi viI at
andre ska/ apne hjertet silt mot

oss.

Observanden sier at han har l89rt mye av det han kaller
studert kulturmarxistene. sier han .

~ Reverse

tecniques -. Har

De infiltrerer og viI dekonstruere det etnisk

norske. nordmenn og norske verdier. Observanden nevner Marte Michelet. Thomas
Hylland Eriksen og Hilde Haugsgjerd som eksempel pa de aller farligste fomedeme .

Joumalister tlest er multikulturalister, sier observanden . Derfor er NRK et viktig mM
H0yskolen i Volda er ogsa et sted der de hjemevasker joumalistspirer.

Og sa er

Universitetet i Oslo gjennominfiltrert. og aller verst er sosiologistudiet.

Samtalen avsluttes.

Status presens ved begge de sakkyndige den13.09.11
Observanden er vaken, ved klar bevisslhel, og orienlert for lid og sled og siluasjon.
Inlelligens klinisk vurdert i normalomradel. Observanden benytler
prosenter i st0rre grad enn del som er vanlig i tale .

lallverdier og

Han benytter i samtalen et

teknisk, av- emosjonalisert og lite dynamisk spnflk.

Han fremslar emosjonell avnalel, med fullslendig emosjonell

dislanse Iii egen

situasjon , og til de sakkyndige. Han er h0ftig , og samarbeider etter beste evne . Han
ler og smiler relativt ofte , da knyttet til temaer omkring egen persons betydning

og/eller egne handlinger.
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Observanden har et lett slirrende blikk, og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk, og et lett tilstivnet kroppssprak i del han beveger seg svcert lite pa
stolen under de timene samtalen varer.

Observanden er ute av sland til a ta sine ofres, samfunnets eller andres perspektiv.
Han kan ikke beskrive eller gjenkjennes egne eller andres f0lelser.
vurderes sam alvorlig empatisvikl, aleksitymi , og egosentrisitet.

Fenomenel

Han fremstar med

markant affektavflatning.

Han benytter uvanlige begreper som mal,
ammunisjonsadminisfrasjon.

"encounter".

kampmodus.

henrette. effektuere.

kapitulasjon , infiltrere

og

deaktivere.

Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregar
borgerkrig i landet, og vurderes som uttrykk for bakenforliggende , paranoide
vra ngfo resti lIinger.

I samtalen benytter observanden begreper som martyrium, edel rol/e. befri, tilgive/se.
ed/e motiver, offer, gave og fre/serom seg selv og sine oppgaver. Begrepsbruken er

i sin helhel knyttel Iii observandens forestilling om at han skal bern Europa fra
tyranni. og al han den 22.07.11 alene f0rte krig mot aile de vesteuropeiske regimene.

Begrepsbruken vurderes som uttrykk for bakenforliggende , grandiose og mulig
religi0se vrangforeslillinger.

Observanden mener at del vii komme frem al han gjennom drapene 22.07.11 bidro til
a redde sitt folk. Han mener at hans rolle er martyrens, med edle motiver, og at hans
hand linger vii gi militante nasjonalister et verktey til maktovertage/se i Europa. Han
mener at hans organisasjon Knights Temp/ar har mandai til a fungere sam
krigsforbryterdomssto/. Forestillingene vurderes som grandiose vrangforeslillinger.

Observanden sier i samtalen at han var i ekte krig . Han mener det foregar etnisk
rensing i landet. Han mener at han fl1!rte krig mot aile de vesteuropeiske regimene.

Han mener al det pagar en prosess der kultunnarxistene infillrerer, hjernevasker og
I1!delegger del etnisk norske.
bakenforliggende

Observanden har omfattende tanker om infiltrasjon og

konspirasjoner

samfunnsinstitusjoner.

hos

senlrale

samfunnsdebattanler

Han mener at navngitte personer
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er fOffcedere. Ideene
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vurderes $Om et altomfattende, paranoid vrangforestillingssystem, med omfattende
tanker om homicid.

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse , i del han skilter pa a omlale
seg selv i entaIl og fiertalL

De sakkyndige har leil ighetsvis vanskelig for a f01ge observanden. Han frembyr i
deler

av

samlalen

it

ha

moderat

assosiasjonsforstyrrelse

lankeforslyrrelser i form av perseverasJon .

Det forekommer ikke

og

forme lle

latenslid eller

tankeblokk under samta len.

Observanden fremstar helt uten depressivl lankegods i form av skyld-, skam-,
haphzIshetsf01else, eller tanker om egen d0d ved selvmord . Han benekter opplevd
tristhet, gledesl0shet , redusert initiativ eller tiltaksl0shet.

Del er f01gelig ingen

holdepunkter for senkel slemningsleie.

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivt opplevd, 10f1et
stemningsleie. Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.
Han har ikke lanke - eller talepress. Han er affektstabil. Det foreligger ingen
holdepunkter for sviktende impulskontroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering . Det foreligger f01gelig ingen holdepunkter for 10ltet stemningsleie.

Observanden fremstar uten kl inisk mistanke om rusmidde lpav irkning.
Observanden benekter suicidale tanker eller planer.

4.9

NIENOE SAMTALE MEO BEGGE DE

SAKKYNDIGE 16.09.11

De sakkyndige m0ter observanden . som sist, i et stort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanstalt. Bes0ket ble av Krimina lomsorgens regionkontor godkjent a forega
uten bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkyndige.

Som i f0rste

samtale var plassert tre konferansebo rd me llom de sakkyndige og observanden, og
to

fengselsbetjenter

var

tilstede

under

samtalen .

transportbelter. med h0yre hand fri o
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Observanden

ml2ltte

i

Samtalen var av neer tre times varighet .

Det blir avtalt at samtalen skal dreie seg om observandens relasjon til egen familie,
sine personlige egenskaper, og tanker om egen situasjon na . Observanden va r villig
til dette .

Observanden sier at hans eget forhold til moren er over gjennomsnittelig bra. Vi har

haft noen uoverensstemmelser. sier han, men del har wert mindre saker. som det al
jeg sluttet pa videregaende '0r eksamen. Han forteller at han har snakket en del
med mor om del

a vie sitt liv til kampen, og a skrive bok.

Men morer enkel, og ingen

visjoncer person, sier han , og ikke sa interessert i slike temaer.

Observanden gar direkte over til a snakke om seg selv. Jeg er opptatt av a gj0re noe

edelt, sier han . Og det ed/este er a forbedre menneskeheten. Vi vii redde folket vart.

Observanden forklarer at fordi hans mor er kvinne, er det forstaelig at hun ikke fu llt ut
kan forsta hans motiver.

Kvinner forstar ikke ceresbegreper pa samme mate som

menn, sier han . 90 % av kvinner er emosjonelt ustabile. Den siste millionen av ar
har kllinnene vcert beskyttet inne i leiren.

Menn er mer alYakne. og kan ta

sikkerhetsbeslutninger. Kvinner skal fa seg av barna.

Observanden fortsetter: Noen mennesker eredle, og redder stammen , sier han . Min

mor tenker - hva er galt, og hvorfor? Hun kan ikke si til vennene sine at S0nnen er
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en visjonrer som skal redde Vest-Europa . Observanden sier han hadde 0nskel al
hans mor var sloll av ham, men al han anser dette lite Irolig, siden hun gir etter for
folkeopinionen . Observanden sier al han pi! grunn av dette ikke ha r Iyst Iii i! ha
konlakl med sin mor i fengse lel.

De sakkyndige sp0r om observanden selv ser pi! seg selv som en edel person . Jeg
kan ikke se pa at to/ket mitt blir voldtatt, sier han. Jeg harofret alt. formue, trihel. mitt
/iv. Observanden sammenligner sin siluasjon med Tsar Nicolas den rorste .

Han

fors0kte a befrl Europa fra islam. ster han. Han sa!se! aft tor sift folk. men klarle ikke
a beM An atolya.

Han var den siste. store korsfarer i Europa .

Observanden

sammenligner deretter sin siluasjon med Richard L0vehj erle.

Observanden forkla rer deretter oppsummerende hvordan Krlmkrlgen , det annenske
genoeid. og Hitlers vei til makten henger sammen. Det er vanskelig
de sakkyndige ber ham om

a f01ge ham , og

a forklare .

Oet handler om motivet, sier han. Jeg har ikke (jent personlig pa det som har skjedd.
men har ofret aft for noe som er st0ffe enn meg selv. Observanden lror at 120
mi llioner indiv ider vii se pa ham $Om edel. og en helt. vel og merke dersom de
kjenne r mine motiver. Men mange har problemer med

a torsta det.

som for eksempel

dere, og min mor.

Observanden fortsetter. Mange edlema lide.sierhan . Mangehard0ddallerede.Vi
handler slik var samvitfighet byr oss.

De sakkyndige ber o bservanden farklare hv ilke egenskaper han har sam har
gjart ham til d en han er. Forutsetnfngene er a veere intelligent og ressurssterk. Jeg
har aldri veert offer, og har hatt en god bamdom. sier han. Jeg er et godt menneske.
Iyver ikke , og er snill. Jeg handler ut fra samvittigheten min. Og jeg ar spesie/t villig
til a ofre agne interesser. Observanden anslar sin intell igens i IQ - poeng til

a vaere

omkrlng 130.

De sakkyndige sp0r om observanden mener han besiller spesielle egenskaper ul
over dette . Observanden sier: Jag er ekstremt ambisi0s, og er risikopervers. Jag
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setter rerlighef og loja/itet h0yf.
h0yresiden. Han legger til:

Jeg er elitistisk, blanf den intellektuel/e e/iten pa

Ydmykhet og beskjedenhet er ogsa viktige dyder. Han

oppsummerer: Jeg kjenner ikke til en mer petfekt tidder.

Observanden sier ogsa at han vurderer seg selv sam pragmatisk. overempatisk. og
med mye vilje og ptinsippfasfhef.

Den viktigste forufsefninger er /ikevel min

kjrerlighet til fo/ket mitt. legger han til.

Observanden sier han har strevd hardt for a bli den petfekte ridder. Er kanskje den
mest petfekte tidder etter annen verdenskrig. legger han til .

De sakkyndige sp0r hva strevet har bestiltt i. Du trenger SOD 000 kroner og to ar av
livet. sier han . Sa f(!Jlger du trinnvis den revo/usjonrere vitenskap i "How to- guiden ".
kompendiet. som er en h8ndbok i ridderskap . Det har aldri vrelt gjolt f(!Jr, men na er
det bevist. Oet er en liten organisasjon med fa ressurser. men mUlig.

De sakkyndige sp0r om observanden mener han har egenskaper andre ikke har.
Observanden smiler. Det er ikke noe begrep for det. sier han . Men j eg kj enner den
sannheten som er skjult for andre.

Observanden blir bedt am a vurdere

Sin

egen status og PoslsJon na .

Observanden sier: Jeg vurderer alt ut fra operasjonens suksess.
"mora/boost". og et stolt "egoboosf· for meg.

Det er et stolt

Oet er begrenset med oppegaende,

intel/ektuel/e pa h0yresiden, sier han, og legger til: Har nominelt meg selv som leder
for det konservative vokterrad.

De sakkyndige ber om forklaring pi! dette . La oss si at milifante nasjonalister tar over
Storbritannia. sier han . Oa er sjansen sto r for at jeg blir 1(!Js/att. selv om jeg har mye
blod pa hendene. Det settes inn et konservativt vokterrad i Norge , og jeg kan ha en
stor rolle innen det nye styret. K anskje formann eller l eder.

Observanden sier at han har intellektuelle egenskaper sam gj0r ham egnettil it bli en
ide%gisk leder for var pan-europeiske organisasjon.
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De sakkyndige sp0r om del er s!ik a forsta at observanden Iror han vi! b!i !0s!atl. Jeg
er 100% sikker pa at det vii skje innen 15 ar, i hvert fall innen 2083, pa 400 ars

jubileet for "Slaget ved Vienna", Men det spiller ingen rolle hvem som skaf lede. det
viktige er frlgj0rlngen av mitt folk. sier han .

Han !egger tit : Hvis Arbeiderparliet nekter a endre ideologisk retning vii det komme
flere angrep.

Vi, den norske motstandsbevege/sen, tilbyr immunitet frem til f0rste

januar 2020. Etter den 01.01.2020 vii al/e de 4500 A· og B· fornedeme likvideres.

De 90 0000 C·fomederne villikvideres etter det.

Observanden presiserer at organisasjonen Knights TempJar fore!0pig er den eneste i
sammens!utningen

av

organlsasJoner

h,"

betegner

som

den

norske

motstandsbevege/sen. Men det viI komme flere frem mot kapitulasjonen, sier han.

De sakkyndige sp0r hva observanden !egger i begrepel kapitulasjon. Observanden
forklarer:

Vi krever at Storlinget oppl0ses umiddelbart.

vesteuropeiske kongefamiliene vii matte kapitulere.

sier han.

og de

Vi far tilgang til NRK, lager ny

haer som innkal/es, og vi oppretter et vokterrad.

Observanden sier at han er ve/dig naer det perfekte na. Er i sisle fase . 8ruk av

begrepet "noble " er avhengig av offeret man har gjort. Har ofret livei.
avgj0rende .

Jeg har trakket en sti.

Daden er

Er sterkere enn de fleste , og har vaert en

sovende celie sa lenge. Pa Ut0ya tenkte jeg pa selvterminerlng. men er sterk nok til a
lide videre. Fase III er rettssaken. og fase IV er martyrd0den. Jeg er bare et verkt0Y
for den militante motstandsbevegelsen.

De sakkyndige sier det fortsatt er uklart hvordan observanden vurderer sin siluasjon
i det norske samfunnet na. Tusenvis av milifante nasjonalister lar seg inspirere av at

jeg er i live , sier han. Jeg baerer alene raseriet pa mine skuldre . Det formidler styrke
til al/e de militante nasjonalister i Europa .

De sakkyndige kommenterer at det kan virke som observanden ser pi! seg selv som
en betydningsfull person. Observanden ler hjertelig. Dette er var ideo/ogis forbilde.
sier han . Jeg er en leder gjennom eksempelets makt. En edel handling som kan

Sak . ... , 11-1 20WSENE-OTlR.us

kopieres. Oaden ligger i offeret. Kompendiet er prosjektet, ikke drepingen . Jeg
kJarte a distribuere bade filmen og kompendiet. sier han , og legger Iii: Jeg ar nok litt
oppmerksomhets-hore .

I 2083 viI muS/imene utgj0re 60% av befolkningen. sier han . Oette vii vaere aret for
seier. og da viI muslimene vaere deportert.

Det som skjer na er en mye st0rre

trussel enn annen verdenskrig . Islam er en mye st0rre trussel enn nazismen var. Vi

er i Norge bare tre personer nB. men det er 60 000 sympatiS0rer. Nfl er vi i fase I.
lavintensiv. asymmetrisk borgerkrlg. I fase II opptrappes krigen .

Observanden sier han er sikker pa at del etter angrepet ikke lenger er tre , men 30
enkellceller i den nasjonale motstandsbevege/sen i Norge .

Han sier han vet al

operasjonen har hatt en slik effekl, og begrunner detle med al han sjelden tar feil.

De sakkyndige lurer pa hvordan observanden er i sland til a tallfesle delle sa presist.
Antal/et enkeltceller kan tal/testes ut tra historisk kunnskap. sier observanden. Jeg
gir gode estimater. Han legger Iii : Kompendiet er sa bra, og essayene sfl gode at de
viI pflvirke andre. En tidobling i Europa.

De sakkyndige sp0r om observanden holder muligheten oppe for at andre ser pa
hans handlinger 22 . Juli 2011 som en polilisk eller ideologisk fiasko .
observanden.

Nei, sier

Operasjonen var en rekrutteringsoperasjon , sa det er ikke mu/ig.

Vaepnet kamp vurderes som det rette. uansett hva som blir synlig pa kart sild. Innen
to til ti at er dette en suksesshistorie.

De sakkyndige sp0r hvilke suksesskrilerier

observanden vii vurdere i liden som

kommer. Nye angrep pa kultunnarxister er suksess. sier han. Og hvis moderate.
kulturkonservative far det lettere . er det suksess. Oet kunne Viere for eksempel at
FrP fikk makten i Norge. Observanden gar over Iii

a snakke i vi -

form. Vi ser etter

suksess bade i Storbritannia og Norge. sier han. Oet er oss eller is/am. Vi er 100%
skre pa a vinne .

De sakkyndige

sp0r

hvordan

observanden ville vurdere

det dersom hans

kompendium likevel ikke bidrar til rekrullering av nye, militanle nasjonalister.
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Observanden minner da de sakkyndige pa at Knights Temp/ar ogsa er en
mi/itCKJrdomsstol. De som d0de var legitime mal, som fortjente a d0. sier han. Det vii
uansett vrere en suksess.

Observanden legger til at han er forberedt pa a bli karaktermyrdet.

Det blir som

krigsoppgj0ret etter annen verdensMg. sier han. Norges justisminister og Hamsun
og mange i Nasjonal Samling ble innesperret pa galehus etter krigen. Krigsoppgj0ret
var maskert og manipu/ert. T apeme mistet sin definisjonsmakt. Jeg er forberedt pa
det samme.

Observanden oppsummerer: Sa lenge over tolv ble henrettet vii operasjonen uansett
vrere en suksess. De sakkyndige sp0r hvor lallet lolv kommer inn i vurderingen . Det

er tolv d0de som skal til for a penetrere sensur·muren. fork larer han . Vi fONenter
korlsiktig

tilbakegang.

men

har

tatt

mange

syvmilssteg

for

de

militante

kulturkonseNative. Jeg har gift dem et verkt0Y. og na kan de leve pa samme mate
som is/amistene.

De sakkyndige sp0r hvordan observandens encelle·logikk fungerer na eller 22.07.11 .
Jeg har haft kontakt med andre undeNeis. sier han, men al/e valgene var mine egne.
Utf0relsen av operasjonen var jeg alene om.

Min identitet er na kjent. og jeg blir

veldig skuttel dersom militante nasjonalister anser Ul0ya som feigt. Men jeg ser del
ikke som feigl. Jeg gjorde del jeg kunne for a angripe Arbeiderpartiets arsm0te, men
rakk det ikke. Sa jeg er stolt av AUF·operasjonen.

Det Iykkes ikke de sakkyndige a fa rede pa hvordan observanden eventuell har
kommunisert, eller vii kommunisere med andre en·celleri sin organisasjon.

Om sine tanker om Uteya - drapene na sier observanden: Malet var a henrette sa
mange som mU/ig.

Minst 30.

Det var fryktelig undeNeis, men antal/el matte

vurderes ut fra den globale sensurgrensen. Ut0ya var et marlyrium. og jeg er svrert
stolt av det.

Observanden sler al han ringle Iii politiel da han mente al operaSJonen var
gjennomf0rl. Han sier al han pa del tidspunklel han ringle, ikke Irodde han kunne

Sak.,.... 1,., 20WSENE·OTlR.us

finne flere mal. og jeg hadde lett lenge.

fortsatte han

a skyte

etter

a ha

Til tross for at han ringte for

lagt pit.

Han sier:

a overgi seg,

Jag presenterte meg som

kommand0r i den norske motstandsbevegelsen. og regnet se/vsagt med at den som
tok r0ret ville forsta hvem jeg var_

Observanden overgav seg da han ble bedt om del. De sakkyndige sp0r hva $Om fikk
observanden til

a 0nske at hans martyrium skulle ende med egen overlevelse. Fase

III. min egen rettssak. er viktig for saken var. Jeg er villig til a para meg offeret. sier
han.

De sakkyndige sp0r igjen om observanden har gjort seg tanker om hvordan
opplevelsen pa 0ya fortonet seg for dellagerne pa sommerleiren. Det var ikke sivile
der. sier observanden.

De som var der var marxistiske aktivister. som star pa

henrette/seslistene til var organisasjon. Observanden er i sin fremslilling ikke i sland
til

a ta verken de d0de eller overlevende ungdommenes

perspektiv.

Status presens ved begge de sakkyndige den 16.09 .11
Observanden er vaken, ved klar bevissthel , og orienlert for lid og sled og siluasjon.
Intelligens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytter
prosenter i st0rre grad enn det som er vanlig i tale.

tallverdier og

Han benytter i samtalen et

leknisk, av- emosjonalisert og lile dynamisk spniik.

Han fremslar emosjonell avflalel, med fullslendig emosjonell

distanse Iii egen

situasjon , og til de sakkyndige. Han er h0f1ig, og samarbeider etter beste evne. Han
ler og smiler relativt ofte, da knyttet til temaer omkring egen persons betydning
og/eller egne handlinger.

Observanden har et lett stirrende blikk. og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk , og et lett tilstivnet kroppssprak i del han beveger seg svcert lite pa
slolen under de limene samlalen yarer.

Observanden er ute av stand til a ta sine ofres, samfunnets eller andres perspektiv .
Han kan ikke beskrive eller gjenkjennes egne eller andres f0lelser.
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vurderes $Om alvorlig empalisvikl, aleksitymi , og egosentrisilel.

Han fremstar med

markant affeklavflalning.

Han benytter uvanlige begreper som kommand0r. sikkerhetsbeslutninger. frlgj0rlng.
motstandsbevege/sen, immunitet og kapitulasjon.

Begrepsbruken er i sin helhet

knyltet til observandens forestilling om al del foregar borgerkrig i landel, og vurderes
$Om uttrykk for bakenforliggende , paranoide vrangforeslillinger.

I samlalen benyller observanden begreper som marlyrlum, dad. perfekt rldder.
visjonaer, edel. og lide/se om seg selv og sine oppgaver. Han sammenligner seg selv

med historiske krigs- og ridderhelter scm Tsar Nicholas og Richard U:>vehjerte .
Begrepsbruken er i sin helhet knyttet Iii observandens foresli lling om at han gjennom
sine hand!inger den 22.07.11 ofret seg og blir belralctet scm hell.

Begrepsbruken

vurderes $Om uttrykk for bakenforliggende, grandiose vrangforestillinger.

Observanden mener at han er en perfekt ridder. Han mener at han er nominert scm
leder for det han kaller Det konservative voiderrad, scm skal styre landet etter
maklovertagelse. Han mener al han er egnet til a bli ideologisk leder i en paneuropeisk organisasjon. Han vet han vii bli Il1!slaU. Han mener han sjelden tar feil, og

har ekstraordinrere egenskaper. Han mener al han er en /eder gjennom eksempe/ets
makt, og at hans dad /igger i offeret han har gjort .

Forestillingene vurderes $Om

grandiose vrangforestillinger.

Observanden sier i samtalen at han kjenner den sannheten som er skjult for andre.
Han mener at del foregar borgerkrig i landel. Han mener han matte drepe minst to/v,
fordi det finnes en sensur-mur som forhindrer apen debatt om det som foregar i
landet.

Han mener at krigsoppgj0ret etter annen verdenskrig var maskerl og

manipulerl. og sammenligner sin situasjon med denne. Ideene vurderes som et

altomfattende , paranoid vrangforestillingssystem.

Observanden fremstar med uklar identitelsopplevelse , i del han skifter pa a omlale
seg selv i entail og flertalL
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Observanden kommer i samtalen med fiere trusler. Han sier at det vii komme fiere
angrep, og at opp mot 90 000 forrredere vii bli drept etter 2020 derscm
Arbeiderpartiet ikke endrer sin polilikk. Ideene vurderes scm omfattende, homicidale
tanker.

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a f01ge observanden. Han frembyr i
deler

av

samtalen

a

ha

moderat

tankeforstyrrelser i form av perseverasjon .

assosiasjonsforstyrrelse
Det forekommer ikke

og

formeJle

latenstid eller

tankeblokk under samtalen.

Observanden fremstar hett uten depressivt tankegods i form av skyld- , skamhapl0shetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord . Han benekter opplevd
tristhet, gledesl0shet, redusert initiativ eller tiltaksl0shel.

Oet er f01gelig ingen

holdepunkter for senket stemningsleie .

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivt opplevd, 10ftet
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke - eller talepress. Han er affektstabil. Del foreligger Ingen
holdepunkter for sviktende impulskonlroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering. Del foreligger f01gelig ingen holdepunkter for 10ftet stemningsleie.

Observanden fremstar uten klinisk mistanke om rusmiddelpavirkning.
Observanden benekter suicidale tanker eller planer.

4 . 10 TIENDE SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNOIGE 20.09 .11

De sakkyndige m01er observanden , scm sist , i et stort rom ved lIa fengsel og
forvaringsanstalt. Bes0ket ble av Kriminalomsorgens regionkontor godkjent a forega
uten bruk av glassvegg mellom observanden og de sakkyndige.

Som i f0rste

samtale var plassert Ire konferansebord mellom de sakkyndige og observanden, og
10

fengselsbetjenter

var

tilslede

under

samta len.

Iransportbelter, med h0yre hand fri.

Samtalen var av mer tre timers varighet.
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Observanden

m0tte

i

Det blir avtalt at samtalen skal dreie seg om en film observanden la ut pa nettstedet
Youtube ,

observandens psykiske og fysiske heise, samt forbruk av rusmidler.

Observanden var villig til dette , men vii flllrst gi de sakkyndige en orientering om det
siste fengslingsm0tet han har vcert i. Fengshngsm0tet fant sted 19.09.11 .

Observanden s ie r am feng slingsm " t et i Os lo Tingrett 19.09 .11 : Def skjer mye

interessant. Som kommand0r i den norske motstandsbevegelsen 0nsker jeg a bli
stilt for militrerdomssto/. Observanden begrunner dette med at Arbeiderparliet ser pa
oss som terrorisfer. Observanden sier han forslZlide a fremme silt syn pa delte under
fengslingsm0tet, men ble avbrult.

Observanden forteller at han hat fait tilgang til et nytt aktivitetsrom ved cellen , og der
har tilgang pa tredem0l1e . Jeg er kroppsbygger, sier observanden , og 10per ikke .

Akfor har 'vasket hendene ' ved

a tilby tredem0/1e.

Det fremkommer at observanden

foretrekker fysisk aktivitet ved rask gange i fengse lets luftegard , hvor han ansiar at
han oppholder seg 40 minuller hver dag.

Om filmen observanden har lagt ut pa nettst ed et Youtu be sier han at filmen er en

propagandafilm for de mindre intel/ektue/le. Han mener at den som ser pa filmen ma
bruke pauseknappen aktivt. Observanden lurer pa om de sakkyndige har sell filmen ,
og splllr hva de sakkyndige synes om den .

Observanden bekrefter at han brukte navnet Andrew Berwick da han la filmen pa
neUe!.

Dette gjorde han for a unnga oppmerksomhet fra politiet eller PST.

Han

forleller at han aktivt har valgt musikk av Helene B0ksle, sam synger pa
gammelnorsk. Han sier: Det er mattyrmusikk.

Veldig norsk. Kampmusikk. I en

prosess der man kjemper til d0den er det syrett lite som vii passe. deftor har jeg
brukt Helene B0ksle og gruppen SAGA. Musikken er til hjelp for a bevare moral.

Observanden legger til at han har brukt den samme musikken for a bevare moral
siden han ikke hadde tilgang til andre celler. Han mener musikken er velegnettil a
fort renge angst, og sier:

I slrids0yemed, hvor man mes! sannsynlig viI d0, kan

sangene brukes pragmatisk for a fottrenge d0dsangst, og bevare moral.
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Observanden mener at han na har testet og bevist at musikken virker etter hensikten.
Frykten og dflJdsangsten var ikke

sa

sterk. Det er bevist gjennom mitt eksempel.

Han legger Iii : Mange pa UtflJya tikk dflJdsangst og stod stille. Det skjer otte j krig.

I filmen nevnes Siaget ved Thermopylene.
illustrere.

De sakkyndige sp0r hva dette skal

Observanden sier: Det er et eksepsjonelt eksempel. En liten gruppe

militante nasjonalister stod j mot en stor. persisk ha?r. Vi er dagens Leonidas. $elv

om vi er en gruppe med oddsene mot oss. kan vi seire.

Observanden sier at de historiske ekseplene han har brukt er ren propaganda. de
rettferdiggjflJr var kamp. og har stor symbo/effekt. Han smiler. Militante nasjonalister
liker filmen . den relateres til var ··struggle ". Han sp0r igjen om de sakkyndige likte

filmen.

Om sin f ysisk e hel se sier observanden innledningsvis at han ikke har hatt, eller har,
fysisk sykdom . Han benekter a noen gang ha hatt noen hodeskade, episoder med
bev issthetstap eller kramper.

Observanden sier han aldri har blitt utredet for, eHer ha r fatt pavist sukkersyke,
hjertesykdom eller hlllyt blodtrykk.

Observanden har, fraselt ett d0gns innleggelse ved et sykehus i Oslo pa grunn av
kusma da han var svcert liten, aldri vcert hospitalisert eller mottatt behandling fra noen

del av spesialisthe lsetjenesten.

Observanden sier at han har hatt samme fastlege i en arrekke . Legen holder til pa
Han har i liten grad halt kontakt med denne legen de siste
arene, men nevner at han har faU forskre vet allergimedisiner.

Han bekrefter a ha

halt telefonisk kontakt med legen i april 2011 , og mener at han henvendte seg med
mistanke om en luftveisinfeksjon .

Om sin p syki ske helse
psyke.

innleder observanden

med

a si

at han har SVa?rt sterk

Han kan ikke seIY rapportere om noen psykiske plager eller noe psykisk
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besvaer, frasett del han betegner sam synkende kampmoral. angilt

% elter

fengslingen 22.07.11 .

De sakkyndige gar deretter systematisk igjennom , og sper konkrel om observanden
noen gang i livet har halt eksplisilte,

psykialriske symptomer.

Observanden

informeres om at sp0rsmalene er standardiserte, og at ikke aile n0dvendigvis passer
for hans siluasjon. Resultalene benytles til utfylling av MINI plus, og SCID I.

Observanden sler han aldri hatt perioder med opplevd nedstemthet eller
tristhet. Han sier al han nok har opplevd molgang og problemer, men har seft pa
det som leering.

Observanden benekter ogsa a noen gang ha opplevd perioder pa

mer enn 10 uker med f01else av skyld. skam , diHlig samviltighet av betydning.
initiativl0shet, redusert appetilt , indre spenning , konsentrasjonsvansker, opplevd
gledesl0shel eller pessimistiske tanker.

Observanden sier at han i en periode pa noe over ett ar. fra 2005 - 2007 snudde
d0gnet, og hadde endret s0vnm0nster.

Selv forklarer han delte med at

han i

samme periode jobbet ekstremt mye. I tilJegg spilte han dataspilJ pa internelt , og
spillene foregikk om nalten .

Om silt S0vnm0nster na sier observanden at han sover godl. Han star opp klokken
syv , for sa a legge seg klokken 21.00. Han mener at det er en overlevelsesstrateg; a
legge seg M/ig. De siste ukene har han sovel opp mot 12 - 141imer i d0gnel. Jeg er

i dvalemodus. sier han .

Han sler pa sp0rsmal at han aldri har hat! tanker om suicid. men bekrefter
vedholdende tanker om egen d0d ved martyrfum, og andres d0d ved reftferdige
henrette/ser.

Han legger til at han noen sekunder under de paklagede forhold pa

Ut0ya lenkte pa om han ville ta silt liv. men at han forholdt seg til ed og plan. og
droppet det. Han legger til: Vi harikke lov til selvmord.

Observanden benekter pa sp"rsmal at han noen gang har hatt perioder pa en
uker eller mer med o pplevd oppstemthet eller hevet stemningsleie.

Pit

SP0rSmai benekter han ogsa a noen gang ha erfart for0ket tempo i bevegelse eller
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tale, irritabilitet, opplevd tanke - eller tankeflukt, eller 0kt f01else av aggresjon. Pa
sp0rsmal ved hvorvidt han i noen periode av livet har opplevd 0kt seksuell interesse
ler observanden og sier: Fra 2002 har det vant umora/sk for meg a ga inn i noe
forhold. Har blitt lite av del.

Observanden sier at han i korle 0yeblikk har opplevd boosts av velbehag . Selv
mener han at disse 0yeblikkene kommer som el produkt av hans gode rutiner. Han
mener ogsa at han kan manipulere tankene til en slags meditasjon, det er det scm gir
mulighet til a vcere sovende cel/e.

Observanden benekler at slike stunder med velbehag har vcert av vedvarende
kvalite\.

Han sier:

Det kan vcere to sykJuser pa en uke, med varighet fra et par

sekunder til en hel dag. Observanden sier al han i slike 0yeblikk f01er seg ekstremt
inspirerl. fe/er seg fantastisk.

Innholdel i slike tanker er vanligvis knyttet til

observandens roller i fremriden . alliansepartnere, eller {om old til venner og bekjente.
Observanden ler og legger Iii :

du"erpa hva de sier na.

Han mener han gjennomgaende trives godt med seg selv og sine egne tanker.

Observanden benekter pa sp0rsmal a noen gang ha opplevd angst eller panikk.

Observanden bekrefter pa sp0rsmal a ha
episode.

Villrt

vitne til en ekstremt traumatisk

Han sier at han den 22.07.11 sa en rekke mennesker d0, og selv var

usikker pa om han ville overleve. Observanden benekter aha opplevde intens frykt ,
hjelpel0shet eller skrekk da opplevelsen pagikk. Han benekler a ha halt drl2lmmer
om del innlrufn e ellerpa , og han har ikke forsl2lkl a unnga a snakke om hendelsen .
Han opplever ikke fysisk ubehag knytlel til del a tenke tilbake pa hendelsene. Han
sier: Jeg er stolt over operasjonen. og Warte a ho/de frykt og angst under kontroll.

Vedr0rende

psyko tiske

symptomer

bekrefter

observanden

a

oppleve

overhengende fare for egel og andres liv . Han begrunner delle med at det pagar
lavintensiv jihad, sam setter den norske kultur og den norske befolkningen i fare. Han

legger til: Vi ma reddes fra et muslimsk kalifat med sharialover. Observanden blir
svaart ivrig og ordrik . Det viI stoppe fremskriff innen forskning, litteratur og filosofi. Vi
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blir last i middelalderen dersom muS/imene tar maktan. Den norske urbetolkningen
blir uts/ettet. Marxistiske Iwinner ansar del ikke som sin oppgave a f0de bam.

De sakkyndige spEIr om observanden opplever seg forfulgt . Han bekrefter dette , 09

sier:

Vi er en forfulgt minoritet.

Kan ikke snakke med nabeene. del lukler i

oppgangene , vi kan bli utsatt for a bl; /edd BV og kalt stygge ling BV en muslimsk

gjeng pa gaten.

Observanden gar igjen over Iii a snakke i vi - form . Vere s0stre blir vo/dtaft og vtut
fO/k overta/t. Ja , vi i motstandsbevege/sen mener at del norske folk blir torlulgt og
drept. EnkJavene vii vokse som kreft. Nordmenn rna flytte fra Grorud, til Oslo Vest

og videre til Bcerum. Vi ender opp j et hj0me. kanskje i Vestfold eller i Nord - Norge .
Episentret for kreften er islam j Oslo.

Observanden bekrefter grandiose , psykotiske ideer i det han ser seg selv som den
neer perfekte ridder som gjennom silt skriftlige arbeid og de paklagede handlinger

skal s0rge for rekruttering og seier i Europa. Observanden sier at han skal bidra til a
gjenskape konged0mme i Norge.

Observanden sier at han er i stand til a gj0re alt fordi hans kunnskapsdatabase er sa
stor.

Han mener at han fin han var 21 ar var kunnskapsl0s. men at hans

kombinasjon av intelligens. initiativ og holdninger har gjort at han har galt fra a vaare
oroinaer til briljant.

Observanden Sler at han har 15 000 timer med studier som
universitetsutdannelse.

Dette

har gjort ham

eksepsjonell pa

tilsvarer 9 ars

noen

omrader.

Observanden sier: Jeg tjente 1 million f0r jeg var 24. og seks millioner f0r jeg var 26.
Og sammen med operasjonen gj0r det at jeg er veldig fom0yd.

Observanden gjentar slik han tidligere har fortalt : Det er forferdelig at Norge er i
borgerkrig. Men jeg vet at 600 000 nordmenn sympatiserer. 50% av folk i politiet
sympatiserer ogs8 med oss. I den ideo/ogiske striden er det 100 000 nordmenn som
ser pa meg som en nasjonalhelt.
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Observanden bekrefter tanker om drap av et stort antall personer. Han forklarer al

dersom A- og B-forrredeme iAAe kapitulerer og kommer med innr0mme/ser innen
2020 viI det komme til et punkt med grusom hevn.

Han sier at da ma bade de 4500

A- og B-forrCEderne, saml de flere titalls lusen C-fomederne henrettes.

Observanden sier:

forraedeme.

Det norske folk ska/ reddes.

fagforeningsJedere, Kil/engreen.

Oet kan tenkes at ogsa 0-

brannmestre og bransje/edere ma

henrettes.

Observanden sier al denne sisle gruppen kalles Nomenl<latura. Han legger Iii : Oet

er al/e de intel/ektuel/e. bortsett fra den nye eliten av korsfarere.

Nomenklatura

inl<luderer folk i deres posisjon. og dere (henve ndl Iii de sakk, sakk anm).
Observanden underslreker al del enna ik ke er latt noen endelig beslulning om hva
$Om skal skje med de nne gruppen, som kan omfalle sa mange som 200 000
per$Oner.

Observanden beneicter a noen gang ha h0rt stemmer, Iyder eller andre Iydfenomener
av noen kvalitel. Han bekrefter dog mens vi oppholder oss ved dette temael al han
holder

ca 2% av informasjonen hemme/ig.

Delte inkluderer delaljer om hans

kommunikasjon med andre . Observanden sier at han ikke kan si noe om hvordan
delle foregar, eller med hvem , men legge r Iii : Det kan ha vrerl kommunikasjon tysisk

eller pa nettet.

Han legger til : Har lovet a holde visse ting hemmelig.

ptJ m0tet i 2002. der vi,

Knights Templar-ordenen ble dannet, m0ttes 10, det var to sam ikke kunne komme.

De puritanske forholdene av en-celler starlet etter den siste kontakten . Vi ska/ ha
mulighet til tJ motivere oss selv uten -pep-talks- fra andre. Jeg IZJnsker ikke a si noe

am hva som er hemmelig.
Observanden sier at han var redd for Iyder den f"rsle liden han bodde pa garden
Asia 0st. Oet blaste. var masse knirl<ing. men det hadde fOrk/aring i at huset var sa

gammelt.
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Observanden bekrefter at han har mottatt meldinger i koder, da gjennom krypto/ogi.
Han mener det har vrert lite av def, og at han ikke kan sa mye om det, men kan nok
til a sette opp en digital algoritme.

De sakkyndige sp0r om han har mottatt beskjeder direkte myntet pa ham, gjennom
aviser, radio, TV elier Internet!.

Observanden svarer:

Kan ikke si noe om det.

dessverre. Observanden ler og smiler. Han legger IiI: Kan hende det finnes bevis
al/erede. Har sagl for mye til polmet. Del ligger 'leads" i avh"rene. Han legger til :
Forfatteren Fjordmann skriver veldig mel/om linjene. men del forstar aile . Del er ikke
myntet spesielt pa meg.

De sakkyndige sp0r om observanden har f,,11 seg ulsatt for slraling . Han svarer: Ja,
del har vcert slralingsangst. men jeg har ikke utsatt meg for noen stralingskHder.

Observanden benekter

a noen gang ha trodd seg

forgiftet av mal elier drikke. Han

sier: Jeg spiser all mat.

De sakkyndige speir om del er riktig at han i perioder tok maten hans mor lagel med
inn

pa

silt egel rom, og spiste alene. Dette bekrefter han, men sier:

Jeg hentet

maten. og spisfe alene for a unnga smitte. Jeg lof mor r"yke alene pa verandaen. og
gikk ikke ut til henne. Han bekrefter ogsa a ha brukt munnbind inne , men mener al

delle kun varte en kort periode i april 2011 .

Observanden benekter

a ha

erfart kvalilative endringer knyttet Iii syns", lukt" elier

smakssans.

Observanden benekler a ha erfart noen subjektiv endring av egne lankeprosesser,
lceringsevne e lier konsentrasjonsevne.

Observanden blir spurt om han har opplevde end ringer knyttel til egel utseende elier
egen kropp. Han svarer at han ikke har del. De sakkyndige speir om del medf0rer
riktighet at han har korrigert eget utseende ved plasliske operasjoner. Da jeg var 20
ar gjorde jeg en "nose job ". sier han, og begrunn er dette med al nesen var krokele.
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Jeg tok bort brusk. I ettertid har jeg sett pa det $Om dumt, hadde en flott, nordisk
nese. mens den jeg har na ikke eroriginal.

Observanden bekrefler at han i den senere tid har vurdert

a fikse

fire tenner

j

underkjeven fordi de er litt skjeve. Jeg ville namnere samfunnets idealer, sier han.
Observanden legger til : Jeg (enkte at siden jeg skulle martyre meg. ville jeg komme

naermere idealet Han sier at all investering i eget utseende var knyttet til tanker om
hvordan han skulle fremsta ved martyrlet.

De sakkyndige bemerker at observandens mor har gitt uttrykk for at observanden var
mer enn vanlig opptatt av eget

utseende noen maneder fl!lr de paklagede

hand linger. Tror nok hun husker riktig , sier observanden. Mor var bekymret, jeg likte

ikke at hun var mistenksom, og dette kan ha blitt sagt for

a spore henne avo Det var

et godt "cover". legger han til, og [er.

Observanden bekrefter at han fra slutten av 2009 har hatt tanker om mulig avlytting
av telefonen sin. Det siste halve aret f0r de paklagede handlinger har han i tiIIegg
hat! mistanke om mulig overvakning med kameraer.

Han har lett. men ikke funnet

overvakningsutstyr der han ha r oppholdt seg.

Om sitt fo rbruk av ru smidl er fremkommer at observanden aldri har forsl!lkt eller
brukt de psykoaktive sUbstansene amfetam in, hasj , extacy, kokain, heroin eller
benzodiazepiner. Han har heller ingen erfaring med sUbstansene LSD e ller GHB .

Observanden opplyser at ha n ha r rl!lkt marihuana to ganger; omkring arsskiftet 2010 I
2011 , samt i mai 2011 .

Observanden sier at han fl!lrste gang drakk alkohol da han var 15 ar gammel. Han
sier: Senere har det vaert under gjennomsnittelig forbruk.

Han anslar at det dreier

seg om et inntak av alkohol 1-2 ganger pr uke frem til jeg var 20, og sa hver annen

uke 'ra jeg fylte 20 ar.

Fra 2006 har jeg bare drukket tre, fire ganger i aret, sier han . Han mener at forbruket
kunne veere en flaske vin ved hver anledning , og da i sosiale sammenhenger.
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Del sisle Ire kvart arel f0r de paklagede hand linger sier observanden al han bare har
drukkel alkohol el par ganger, fordi han ikke ville dikke nelr han brukle steroider.

Observanden opplyser at han r0yker fem sigaretter daglig , og bruker en eller to pris

snus om dagen.

Observanden sier han har brukl ECA· Stack ved noen anledninger. Han forklare r al
delle er en blanding av efedrin. koffein og acetylsalisyl som ikke lenger er i salg.
Observanden sier at blandingen 0ker yte/sen med 50% i en to - timers periode.

Observanden sier al han har studerl emnet ECA·stack kombinert med steroider. Han
kj0pte del over disk f0rste gang i Sverige lidlig i 20 - €Irene. Fra 2002 Iii 2005. mens
han jobbel , anslar han sit! forbruk Iii omlrenl 20 kapsler i are!. Fra 2006 Iii 2011 har
det vcert mye mindre. Observanden sier: Det kan dreie seg om 60 kapsJer gjennom
hele livet.

Observanden sier al han 10k i all seks kapsler i 10pet av de sisle fem dagene f0r de
paklagede forhold. Sisle tablet! tok han klokken 14.30 den 22.07.11 .

Om sitt forbruk av anabole steroider forklarer observanden seg hell i Irad med
opplysninger gilt Iii de sakkyndige i sjelte samlale . Opplysningene gjengis derfor ikke
her.

Status presens ved begge de s akkyndige 20 .09 .11
Observanden er vaken, ved klar bevissthel , og orienlert for lid og sled og siluasjon .
Inlelligens klinisk vurdert i normalomrade!. Observanden benytler
prosenter i st0rre grad enn del som er vanlig i tale .

tallverdier og

Han benytter i samlalen el

leknisk, avo emosjonalisert og lile dynamisk sprak.

Han fremslar emosjonell avnalel, med fullstendig emosjonell

distanse Iii egen

situasjon , og til de sakkyndige. Han er h0nig , og samarbeider etier beste evne . Han
ler og smiler relalivt one, da knytlel til temaer omkring egen persons belydning
og/eller egne handlinger.
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Observanden har et lett stirrende blikk, og blunker en del.

Han fremstar med noe

redusert mimikk, og et lett tilstivnet kroppssprak i del han beveger seg svcert lile pa
stolen under de timene samtalen yarer.

Observanden er ute av stand til

a ta sine ofres, samfunnets eller andres perspektiv .

Han kan ikke beskrive el1er gjenkjennes egne eller andres f0lelser.
vurderes $Om alvorlig empat isv ikt, aleksitymi, og egosentrisilet .

Fenomenet

Han fremstar med

markant affektavflatning .

Han benytter uvanlige begreper som a kommand0r. militrerdomsstol. kampmusikk.
kapitulere. og ··struggle··.

Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens

foreslilling om at del foregar borgerkrig i landel, og vurderes som uttrykk for
bakenforliggende, paranoide vrangforestillinger.

I samtalen benytter observanden begrepet martyre seg. og nasjonalhelt. om seg selv
og sine oppgaver. og mener mange hundre tusen nordmenn ser pi! ham som del.
Han

sammenligner

seg

selv

med

den

historiske

krigshelten

Leonidas.

Begrepsbruken er i sin helhet knyttet Iii observandens forestil1ing om at han gjennom
sine handlinger den 22.07.11 kvalifiserer til heltestatus. Begrepsbruken vurderes som
uttrykk for bakenforliggende, grandiose vrangforestil1inger.

Observanden ser pi! seg selv som en neer perfekt ridder. $Om gjennom sitt skriftlige
arbeid og de paklagede handlinger skat sl2lrge for rekrutfering og seier i Europa. og
gjenskape kongedl2lmme i Norge. Han mener at han fra 21 ars alder endret seg fra
ordineer til briljant. Forestil1ingene vurderes $Om grandiose vrangforeslillinger.

Observanden bekrefter tanker om avlytting og overvakning. Han har ment seg utsatt
for smilie, og har vaert redd for straling. dog ulen noen kjent stralingskilde. Han har
vaert ekstra redd for smilie, brukl munnbind inne, og konsultert sin primaerlege
vedrl2lrende dette. Fenomenene vurderes $Om paranoide vrangforestil1inger.

Observanden mener han lilh0rer en forfulgt minoritel. Han mener at del norske folk
blir forfulgt og drepl. Han mener Norge er i borgerkrig. Han mener at det er
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overhengende fare for ege! og andres liv . Ideene vurderes som et altomfattende,
paranoid vrangforestillingssystem .

H0rselshallusinose 09 even tuelle influensfenomener lar seg ikke bekrefte , i del
observanden faslholder at hans kommunikasjonsformer med meningsfeller er
hemmelig.

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse, i del han skifter pa a omlaJe
seg selv i entail 09 flertalL

Observanden kommer i samtalen med fJere trusler.

Han sier at dersom de han

karakteriserer som A- og B-forrcedere ikke kapitulerer og kommer med innrsmme/ser
innen 2020 vii del komme til et punkt med en grusom hevn . Han sier del vii f!llre til
henrette/ser av oPP til 200 000 personer.

Ideene vurderes som omfattende,

homicidale tanker.

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a f01ge observanden . Han frembyr i
deler

av samtalen moderat assosiasjonsforstyrrelse og formelle tankeforstyrrelser i

form

av perseverasjon.

Del forekommer ikke

latenstid eller lankeblokk under

samtalen.

Observanden fremstar hell uten depressivt tankegods i form

av sl<yld-, skam-,

hapl0shetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord . Han benekter opplevd
tristhet, gledesl0shet , redusert inilialiv eller tiltaksll1!shet.

Del er fl1!lge lig ingen

holdepunkler for senket stemningsleie .

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivt opplevd , 10f1et
stemningsleie .

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke - eller talepress. Han er affektstabil. Del foreligger ingen
holdepunkter for sviktende impulskontroll , verken i forhold til verbal eller fysisk
utagering . Det foreligger f01gelig ingen holdepunkter for 10f1et stemningsleie .

Observanden fremstar uten klinisl< mistanke om rusmiddelpavirkning.
Observanden benekler suicidale tanker eller planer.
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5.11 ELLEVTE SAMTALE MED BEGGE DE SAKKYNDIGE 22 .09 .11

De sakkyndige m01er observanden, $Om sist, i et slort rom ved lia fengsel og
forvaringsanslalt. Bes0ket ble av Kriminalom$Orgens regionkonlor godkjent a forega
ulen bruk av glassvegg meliom observanden og de sakkyndige.

Som i f0rsle

samtale var plassert Ire konferansebord meliom de sakkyndige og observanden, og
10

fengselsbetjenler

var

lilslede

under

samtalen .

Observanden

m0tte

i

Ira nsportbelter, med h0yre hand frL

Samtalen var av mer Ire timers varighet.

Del blir avtall al samta len

skal dreie seg om observandens medlemskap i

Frimurerlosjen , ytterligere detaljer om organisasjonen observanden betegner med
navnel Knights Templar, og tanker om egen siluasjon i fremliden . I tiliegg 0nsker de
sakkyndige a dr0fte opplysninger fra barnevernel som de har blill kjent med gjennom
polilidokumentene med observanden . Observanden va r villig til deUe .

Observanden blunker mer enn vanlig med begge 0yne under innledningen Iii
samtalen. Han sp0rres hva delle skyldes. Jeg har akkurat dusjet, sier han , og f,,/er
meg dehydrert i "ynene . Observanden har, som i tidligere samtaler, et noe stirrende

blikk under samtalen.

Om silt engasjement i organisasjo nen Frimurerlosjen sier observanden at han i

2002 ble anbefalt

a bli medlem deL
Observanden sier at han kom til 3. grad. og er

godkjenf for videre forfremme/ser.

Han mener at han vilie vcert i 6. grad om han

fortsall hadde vcert aktiv i organisasjonen.

Observanden sier: Flimureme har adoptert mange fempelliddenifuafer fra 11hundrefallet Def var bra

a veere med/em for a veere med pa ritualer og fa nertverk.

Observanden opplyser de sakkyndige at frimurerordenen er en antimarxistisk orden,
og er kun for menno
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Dares prinsipper sammentaller med mange av yare prinsipper. sier han.

ogsil :

Knights Temp/ar har inspirert Frimurerordenen.

Han sier

Vi har ikke tilgang til

b;bJioteket. De har arkiv som vi trenger. og frimureme er bibfiotekarer for oss.

Observanden sier at Frimurerordenen er upolilisk, mens vi j Knights Temp/ar er en
militrerorganisasjon. De sakkyndige sp0r hvem observanden na inkluderer nar han

sier Vi. Det er de originale tolv, sier observanden. De sakkyndige spl!lr om del er slik
al disse tolv har m011es og blill enige om hvilkel forhoJd de skaJ ha Iii
Frimurerordenen.

Nei,

dette er min tolkning av det,

sier observanden.

Bade de

og vi er

sionistorganisasjoner. Har ikke nwtt mer enn tre andre i Knights Temp/ar. Matet ble
seksjonert opp av sikkerhetsgrunner.

Observanden gir ytterligere detalj er om organi sasj on en han betegner Knights
Temp/ar. Jeg ffkk beskjed om a delta pa ett av to m0ter. sier han. De sakkyndige

spl!lr hvordan innkalling Iii m0tet fant sted . Det er hemmelig, sier han , og dertor kan
jeg dessverre ikke si noe om def. Pa sp0rsmal om hvor mange han fikk vite skulle

ml2lte i London , sier han: Fikk beskjed om at det var atte. nei jeg husker ikke helf.
Nar man ordinerer seg blir man ridderjustitiarius.

De sakkyndige SP'!Ir om m0tet gav observanden rell til a definere organisasjonens
videre mal og struktur. Nei. den retten ar distribuart. sier han , men i Norge ar jag
riddarjustitiarius.

Observanden blir ivrig.

Riddarjustitiarius i hvart land ar suveren.

Det ar en stor tordel tokningsmessig. Observanden blir spurt hvordan han vet at det

er han sam er ridderjustitiarius i No rge . Det gar pa hevd-prinsippet. sie r han. Og det
gar pa operasjonan. Na har jag sikker hevd.

De sakkyndige ber observanden forklare mer detaljert hvordan organisasjonen
Knights Temp/ar er bygget opp.

Vi var tre pluss meg pa stiftelsesm0tat i London i 2002. sier han. Vi ble alia ordinert
dar. Observanden sier at det var seks sam ikke motte. Det var j alt to franske, to
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enge/ske. en fra Serbia eller Uberia. en fra Sverige , en fra USA som ikke kom, en fra
Nederland, en fra Norge , en fra Hel/as, en fra Spania og en fra Belgia.

Observanden forteller al def ble muntlig enighef pa motet om at mandafet til
organisasjonen var a voere dommere i krigsforbryterdomsstol, jury og avrettere. En
person som gjennomforer en spektakuloer operasjon blir kommandor. Jeg er derfor
ridderjustitiariuskommand0r na, etter operasjonen 22.07.11.

Observanden forklarer al han opplevde selve ordinasjonen $Om tam. Han fikk eller
ml2llet en dokumentbunke pa 60 sider sam han skulle utvikJe. Primoerkonseptet er
individuelle celler, sier han. Sa del var etter at jeg begynte a skrive at begrepene ble
k1are. Observanden fork larer al del i prinsippel kan vaare mange ridderjustitiariuser i
hverlland. Hver ridderjustitiarius h0rer inn under en riddetjustitiariusmester, forklarer

han. Over al/e ridderjustitiariusmestre er del en Ridderjustitiariussformester.

De sakkyndige kommenlerer at det kan hl2lres ul som om begrepsbruk og
organisasjonsform ligner pi! den som benyttes i Frimurerordenen. Det er Frimureme
som har kopierl oss tempelriddere og var organisasjon, sier han. Nomenklafuren
ligner. De sakkyndige har vanskelig for a forsta delle , siden Frimurerne vel har halt

sin nomenklatur og organisasjon fra lenge fl2lr 2002.

Det er historiske forklaringer, sier observanden.

De sakkyndige lurer ogsa

pa

hvem som na bekler tillene ridderj ustitiariusmesfre og

Ridderjustiti ariusstormester i observandens organisasjon. Det er ingen stormestre
el/er mestre i Europa na, sier han . Det er fordi vi er i fase I, lavintensiv borgerkrig,
na. Nar vi kommer til fase /I vii valgene foreg a apent.

De sakkyndige spl2lr hva slags kontakt observanden har hat! med de andre for a
fasls/a enighet om denne begrepsbruken innen organisasjonen . Det har vcerllite el/er
ingen kontakt med de andre etter 2002, sier han . Ha n smiler og sma-Ier. Denne
begrepsbruken er et forsJag fra min side.
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Han legger til: Men en vellykket operasjon i el land vii gi hevd i et annet, og jeg har
na hevd i Norge og Europa. De sakkyndige spl!:lr om delte derved gir ham rett til a

definere innhold og struktur i organisasjonen , Ja , sier observanden , Min tolkning vii
vektlegges fordi jeg na har definisjonsmakt som en konsekvens av operasjonen
22.07.11.

Observanden fortelier at organisasjonen Knights Templar bade er en mil itiEr orden ,
og en martyrorganisasjon , i tillegg til a ViEre militaardomsstol. dommer, jury og
avretter. Aile er villige til a sloss til d0den, sier han . Ookumentene pa SO - 60 sider
som jeg tikJ< i 2002 inneholdt det meste allerede, jeg har bare lagel fasaden .

De sakkyndige sp0r hvem sam har definert og identifisert ved navn de observanden
refererer til sam

A. B, C. og eventuelt 0 - forraedere i Norge. Oet er definerl av meg.

sier observanden. Navnene er oppsatt av meg,

De sakkyndige sp0r om det er slik at observanden alene kan bestemme hvem sam
skal leve og d0 i Norge . Det er hevd-prinsippet, sier han. Vi har bestemt at vi ma
handle. og retten er gjennom hevd.

Jeg plukker ikke ut, jeg identifiserer

krigsforbryterne i Norge etter deres handlinger.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr

St0re gir seg se/v, sier han. men det kan vaare vanskeligere a identifisere andre.

De sakkyndige spl!:lr hvordan del oppleves a ha et slikt ansvar.

Det er et

kjempeansvar, sier observanden, pa mange mater tyngende .

De sakkyndige sp0r hva som vii skje dersom hans utplukking av mal er feil.
Observanden sier: I BesJan ble det drept 100 bam . De som slod bak ble ford0mt av
andre is/amister. Men jeg har valgt a ta det ansvaret. Var organisasjon blinker ut A.
B og C - forraadere pa grunn av indi videnes krigsforbryte/ser mot vM folk. Oet viI
vaare vanskelig

a ta

feil, men noen mal er mer rettferdiggjort. IsJamistene fokuserer

pa sivile, men vi gj0r ikke del.

Observanden sperres hvordan han Iror hans handlinger 22.07.11 vii bli vurdert
av del norske folk .

Jeg vet at det etter "nine eleven " var 40% st0tte til den
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operasjonen. sier han . Et lavt estimat vii vrere at 15% st"tter min operasjon. men de
t"r ikke si det h"yt.

De sakkyndige sp0r om han vii bli overraskel hvis han finner ut al hans hand linger
blir ford 0mt fra aile deler av det norske samfunn. Jeg blir utrolig overrasket dersom
jeg har fei/kalkulert sier han og ler. Jeg anser fortsatt Ut"ya som et bra mAl. Men det
viI ta flere ar og flere generasjoner

a finne

sikkert ut av det Jeg vii fortsatt

sta for

begge malene. men vii bli skuffet over mang/ende st"tte.

De sakkyndige sp0r hva $Om eventuelt matte Iii for al observanden skule oppleve
skyldf01else eller handlingene 22.07.11. Observanden ler. Jeg gjorde Norge en
tjeneste. sier han. Det er ikke mUlig

a angre pa a ha drept rettferdige mal.

De sakkyndige speir igjen om det finnes noe $Om kunne gj0re al han i ettertid angrel

pi! sine handlinger. Oet matte vrere hvisjeg ble sa demoniserf av omgivefsene atjeg
begynte

a tro pa /"gnene. sier han.

Hvisjeg ble hjemevasket.

De sakkyndige speir om observanden har gjort seg lanker om hva $Om gjorde at han
utviklet egenskaper som gjorde ham island til a utf0re en slik handling ulen

a angre

eller flllie skyld. Jeg ble radikalisert av multikulturaliser og islam i Norge. sier han.
Han sliller seg hell uforstaende Iii om evenluelle endringer kan ha skjedd i ham selv ,
eller med hans evne Iii innlevelse i andres situasjon .

Forskjellen mellom drap og henrettelser er de jurfdiske sidene , legger han til. Oet
bestialske er ikke n0dvendigvis galt.

Det ble under operasjonen henrettet 68

politiske aktivister fra Arbeiderpartiet.

Sp0rsmal om sky/d blir derfor fullstendig

hypotetisk.

De sakkyndige splllr igjen om han mener al noe kan ha skjedd med ham de sisle
arene $Om gjelr at han opplever skyld som saken uvedkommende. Min kjcerlighet til
folket mitt. min ansvarsf0/else og min samvittighet er overutviklet hos meg. sier han .
Det er svaret.
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De sakkyndige sier at det kan se ut som observandens evne Iii innlevelse i andres
situasjon er svekket. Nei, det stemmer ikke , sier observanden. Empatinivaet mitt har
vrerl konstant. Det er kjrerligheten som gj0r at landssvikeme er d0mt til d0den for
krlgsforbrytelser. og at jeg ma sta for aft.

Observanden ber om hjelp Iii a legne en graf pa et papir der han forklarer hvordan
empatinivaet og radikafiseringen forholder seg Iii hverandre. Grafen gir ikke mening ,

noe $Om etter en slund ogsa papekes av observanden selv . Han sier isteden: Etter
annen verdenskrig er jeg unik. en pioner i den europeiske borgerkrigen . Han ler litt,

og smiler.

De sakkyndige sp0r hvorfor akkurat han ble unik. Jeg kan ikke se pa etnisk rensing,
sier han .

Min kjrerlighet. empati og samvittighet er overutviklet.

Observanden

liIIegger at hatet mot marxistene. min bakgrunn og personlige egenskaper OgS8 har
spilt inn . Og sa er det historiske hendelser, og personlige ertaringer. som da jeg tapte
100 000 kroner.

Sam eksempel pa historiske hende/ser nevner observanden : Tsar Nicholas den II.
Hitler og annen verdenskrig.

De s akkyndige spor o m o bserv anden kan nevne noen egne svakhet er . Jeg er
for samvittighetsfull, sier han . Og kanskje litt for pysete . Han lillegge r at han kanskje

ikke har vaert disiplinerl nok.

De sakkyndige kommenlerer at deUe ikke h0res ul som reelle svakheter.

Nei, jeg

mangler intet, er en god alliansebygger, er interessant, har et godt utseende , og har
ingen egentlige fei!. sier han . Etter htt tid sier han at han nok tror noen kan se ham

$Om affogant og ikke sa folkelig.

De sakkyndige ber om eksepler pa dette . Jeg tilh0rer den intel/ektuel/e eliten. sier
han , med egenskaper de fleste ikke har. Da blir man ikke sa folkelig.

Observanden tillegger pa eget iniliativ at han , iii tross for at han vii gi seg selv 6
poeng pi! en skala for ulseende fra 1 til 10, vet at han ikke eregnet sam gal/ionsfigur.
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De sakkyndige ber om forklaring pi! deUe. Det fremkommer at observanden pa et
tidspunkt la ut bilde av seg selv pa et nettsted der andre skulle rangere hans
utseende ved bruk av den nevnte skalaen . Jeg fikk 4,9. sier han , og kvalifiserer
derfor akkurat ikke til betegne/sen vakker.

Observanden oppsummerer med

a si at han

har ofret alt. og gitt sin formue pa fem

mil/ioner til kampen .

Bedt om

a fortelle hvordan han ser sin egen fremtid innleder observanden med a

si at han er usikker pa hvordan han blir ansett av medfanger i fengselel.

Jeg vii

kjempe med pennen fra fengse/et, sier han. Jeg vii bruke egne kanaler pa interne tt

og twitter, og det vii vcere interesse for hva jeg mener.

Observanden blir ivrig. Den konservative liga vii bli et revolusjoncerl. konservativt
parli. sier han.

Vi ma vente pa et vindu for statskupp. Jeg vii bygge nettverk i

fengselet.

Observanden trer han vii bli sittende i fengsel frem iii statskuppel.

Det kan skje i

2020. om 20 ar el/er senest i 2083. sier han . Det kan bli snakk om junioroffiser i
militceret. og et ''Arian brotherhood" i fengse /et.

De sakkyndige ber ham forklare dette ytterligere. Jeg vii utnytte mine kvaliteter som
organisasjonsbygger, sier han , men ma leve med min frykt for

Observanden sier at han ikke har planer om

a bli voldelig igjen.

a

bli drept.

heller ikke hvis han

slipper ut av fengse/et.

Observanden fortsetter med a si: Det er 50% sjanse for statskupp i Frankrike innen
15 ar.

Del kan fa lengre tid i Norge. men det er 10 - 20 % sjanse for et re/afM

snarlig statskupp og maktoverlage/se ogs8 her.

Observanden mener at han vii bli sluppet ut av fengselet dersom det kommer til
statskupp i Norge .

Han anslar at han derved vii ha 2 % sjanse for 8 ta del i

Vokterradet. og 0,5 % sjanse for a bIi ny regent i Norge .
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De sakkyndige ber observanden utdype. Jeg jobber na med partiprogrammet til den
konseNative /iga. sier han. Det er nrerliggende at det i 2020 vii skje en henrettelse
av den navrerende Glacksburg· familien. og en av oss i det konseNative vokterradet
viI bli ny regent.

Det fremkommer at observanden mener Norges navaerende kongefam ilie nar han
bruker betegnelsen GlOcksburg·familien. Han sier: Ja. det er Harald & co. Vi velger

a

henrette familien , eller et annet forslag kan vrere

a

sende dem i eksi/.

Observanden sier det er sannsynlig at Glacksburg.familien ma henrettes. nar de ikke
tar avstand fra multikulturalismen.

Observanden sier han vii ta navnet Sigurd Korsfareren den 11. dersom han blir ny
regent i Norge . Han sier: Vi vii diskutere hvilken styreform vi vii ga for. Innsette/se
av ny konge er sannsynlig.

Observanden legger til: Den nye regenten kan bli en fra Vokterrade t. eller den som
har storst DNA-tilknytning til Harald Harfagre eller Harald Hardrade . Det ma tas DNA
prt;wer for genetisk analyse av al/e pa hoyresiden.

De sakkyndige splllr hvordan observanden vii utfl1!re silt verY sam ny regent, dersom
han blir del. Han ler litt 09 smiler. Jeg viI ta navnet Sigurd Korsfareren den /I etter
Sigurd Magnusson Jorsalfar fordi han er mitt ideal, sier han . Det er litt uvisst hvilken
funksjon jeg far. Hvis det blir en aktiv rolle. bUr jeg ansvarfig for

a deporlere 300 000

muslimer fra Norge.

Det fremkommer at observanden ser for seg al deportasjonen av muslimer vii skje Iii
for eksempel Nord-Afrika og Tyrkia .

Han sier:

Vi viI invadere havnene og sikre

deporleringshavner. Sp0rsmalet er hva USA vii gjore. Vi mener det kan utloses en
kjemekrig .

De sakkyndige ber observanden utdype . Dronning Isabella annekterte omrader i
Nord-Afrika for

a ta

deportert maureme. dette blir tilsvarende, for

som ma deporteres.

a ta

deportert aile

Det kan bli mange dode, men vi onsker heIst

cruiseskip med militrereskorle.
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a benytte

De sakkyndige sp"r hva som eventuelt vii vcere kriteriene for deportasjon. Knights
Templar har en assimileringsliste. sier han.
deportert.

Hvis du f"'ger punktene blir du ikke

Men 90% vii nok ikke godkjenne kravet som gjelder konverlering til

krislendommen .

Observanden sier at han er redd for at Russland elier USA kan blande seg i Europas
anliggender. USA kan ga konkufS. sier han , og deles muliges i to. en europeisk og
en multinasjonalisiisk del.

Noen derfra kan blande seg inn og prover

a invadere

Europa. Hvis vi har Ii/gang til kjemetysiske vapen vii bombene regne .

Observanden tiIIegger: USA vii gj"re alt for at landene i Europa ikke felles. NATO viI
ga til aksjon, og nasjonalisiiske soldater mobilisere. Observanden mener at det er en
reeli fare for at det kan utl"ses en ny. tredje verdenskrig .

De sakkyndige ber observanden ansla med hvor sannsynlighet dette scenarioet vii
finne sted. Observanden begynner a regne pa prosenter av prosenter, og sier etter
en stund: Hvis jeg sier at jeg blir ny regent og det blir ny verdenskrig. tror dere at jeg
er he/t gal. Han oppg ir deretter

a regne prosenter for denne maktovertagelsen.

Observanden fastholder at det er sannsynlig at det blir ny regent i Norge i 2020, og at
han muligens vii sitte i Vokteffadet scm oppreltes niH kongefamilien og Stort inget er
avsatl. Han fastholder at den nye regenten vii velges fra vokterradet, elier plukkes ut
elter DNA - testing.

De sakkyndige ber observanden avslutningsvis kommentere opplysninger de
sakkyndige har fatt via politido kumentene, og som gjelder observandens
omsorgssituasjon da han va r liten. Jeg har aldri wert i avlasfningshjem eller
fosterhjem, sier han .

Han har ikke h"rt noe om at barnevernet vurderte

omsorgssituasjonen for ham.

Han kjenner til at det var en reltslig prosess om foreldreansvaret for ham . Han tror
han kan ha vcert rundtto ar den gang .
de sakk. anm.) var vitner i saken, sier h." .

$ok.,.... 11-1 20WSENE-OTlR.us

far og stemor,

)semondensier han tror del ville vcert best dersom fa r 09 sternor
hadde vunnet frem , slik at han hadde kunnet bo hos

Observanden

begynner

deretter

et

langl

demo

resonnement

vedr0rende

mulige

lovendringer for foreldreretten til barn. Min mor er iMe intellektuelt kapabel, sier han.
Hun

er gjennomsnittelig.

og

mot

isJamisering.

Men

kvinner forstar ikke

ceresbegreper, og 90 % er emosjonelt ustabile. Dertor st0tter vi en lovendring sI;k at

far automatisk tar foreldreretten, sier han . Den scm styrer krybben . styrer verden .

Oet viI redusere ski/smisseraten .

De sakkyndige ber observanden om

a forklare ncermere.

Jag lorakter marxismen for

mine egne foreldres skilsmisse og matriari<atet. Derfor skat kvinnenes rol/e vcere i

hjemmet. Qbservanden sier at han mener at kvinner eventuel! kan oppfordres Iii
en bache/or - grad, men ikke mer.

a ta

De skal ikke fa skilles. og far skal ha

foreldreretten .

Observanden forklarer videre al han vii danne et Norge som pa 50-tallet. Familiene
skal bo

j

reservater. Skilsmisseraten skal ned, kjernefamilien rustes opp. og de

moralske dyder skal reetableres.

Observanden sier: 95% vii bo i reservatene . Det viI bevare norsk kultur. Det viI bIi
dannet liberale saner i tre byer, der marihuana kan omsettes, og det kan forega
prostitusjon . Det kan were mange viI bo i de liberale sonene som unge.

OsJo vii bli en liberal sone dersom det gar igjennom, sier han . Reservatene viI vcere
utenfor, og der bor folk nar de far barn. Observanden sier al han planlegger a skrive

en ny bok , "Solutions for the future ", der alt dette vii bli mermere beskrevet. Det blir
bok nummer to eller tre. sier han.

Observanden sier at i den nye boken vii han forkla re Pf(lJvef0rsmodellen. som han
mener et viktig, politisk redskap for fremtiden .
f0dselsrate, sier han.

Vi ma na 2%. eller heist 3%

Det blir bruk for massefabrihker for f"dsler, og vii bli bruht

surrogatrm!Jdre Ira den tredje verden .
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Det blir den norske urbefolkningen med h0yest 10 og nordisk utseende sam blir valgf
sam donorer, Observanden sier han har tenkt pa eventuelt a bli donor selv. Kanskje
5 bam gjennom denne model/en. sier han, men jeg ville kanskje valgt en donor med
bedre utseende .

De sakkyndige sp0r hvordan observanden ser for seg at det skal skaffes eggceller til
denne produksjonen.

Vi trenger 15 000 fods/er i aret. sier han.

50% av norske

I<vinner vii gi egg frivillig. resten ma skaffes med tvang. Det vii bli laget kastska/er far
barna etter at de er rodt.

Observanden lenker lilt.

50% er kanskje et far hoyt estima( sier han. Men det trengs ikke mer enn 1000
Iwinner far a lage 150000 barn. far hver kvinne kan gi talv - femten egg i aret. De
kan skaffes ved okanamisk kampensasjon eller trusler.

Observanden sier al han ser f1ere fordeler med dette systemet. Det vii apenbart gi en

farbedring av var narsk-etniske, genetiske '/JOal" sier han. Sinnssykdam. kreft ag
reumatisme blir utryddet. Vi vii DNA-teste ag ta bladprover av kvinnene .

De sakkyndige splZlr om abservanden ser for seg at systemet vii bli innflZlrt dersom
observanden blir ny regent i Narge. Vi vii farbedre ag redde landet fra etnisk rensing

pa aile nivaer, sier han .

Palitikk er tidkrevende, ag farbedringene viI utvikles ag

kamme gradvis.

De sakkyndige avslutter samta len.

Status presens v ed begge de s akkyndige 22.09.11
Observanden er vaken , ved klar bevissthel , og orienlert for tid og sled og situasjon.
Intelligens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytter
prosenter i st0rre grad enn del sam er vanlig i tale .

tallverdier og

Han benytter i samtalen el

leknisk, av- emosjanalisert ag lile dynamisk sprak .

Han fremstar emosjonelt avflatet, med fullslendig emosjonell

distanse Iii egen

situasjon , og til de sakkyndige. Han er h0f1ig , og samarbeider eller beste evne. Han
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ler og smiler relativt one, da knyttet til temaer omkring egen persons betydning
og/eller egne handlinger.

Observanden har et lett slirrende blikk, og blunker en del.

Han fremstar med noe

redusert mimikk, og et lett tilstiv net kroppsspnflk i del han beveger seg svcert lite pa
stolen under de timene samtalen Yarer.

Observanden er ikke i stand til a ta ofrene eller samfunnets perspektiv i forhold til de
paklagede hand linger. Han fastholder at det var rettferdig al ofrene ble drept, angrer
ikke, og f01er ingen skyld. Han mener at ofrene d0de som en konsekvens av hans
kjcerlighet til det norske folk. ObselVanden fremstar med markant affektavflatning og

alvorlig empatisvikt.

Observanden benytter uvanlige begreper, eksemplifisert ved lavintensiv borgerkrig.
militcer orden. militcerdomssto/. avretter, og operasjon. Begrepsbruken er i sin helhet

knyttet til obselVandens forestilling am at det foregiH borgerkrig i landel, og vurderes
sam uttrykk for bakenforliggende , paranoide vrangforestillinger.

Observanden benytter uvanlige begreper som hevd. svveren. deffnisjonsmakt.
ansvar. kjcerlighet til folket (mitt). unik. pioner og ny regent knyttet til beskrivelser av

sin egen posisjon . Begrepsbruken vurderes sam uttrykk for bakenforliggende ,
grandiose vrangforestillinger.

Observanden

presenterer

selvlagede

ord

som

ridderjustitiarius,

ridderjustitiariuskommandf1Jr, ridderjustitiariusmester og Ridderjustitiariusstormester.

Begrepene vurderes a vcere neologismer.

Observanden mener at han gjennom hevd er ideologisk leder av organisasjonen
Knights

Temp/ar,

som

har

som

mandat

a

vcere

bade

militcer

orden,

marlyrorganisasjon, militcerdomssto/. dommer. jury og avretter. Han mener han har

avsvar for a bestemme hvem sam skalleve og d0 i Norge . Ansvaret oppleves reelt,
men Iyngende . Fenomenene vurderes sam grandiose vrangforestillinger.
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Han mener 15 % av befolkningen stllltter de paklagede handlinger. Han mener hans
kjcerlighet er overutviklet . Han mener han er en pioner i en europeisk borgerkrig.
Han sammenligner sin siluasjon med historiske krigsheller som Tsar Nicholas og
Dronning Isabella . Fenomenene vurderes som grandiose vrangforestillinger.

Observanden mener del er sannsynlig at han al han kan bli ny regenl i Norge med
navnel Sigurd Korsfareren den /I etter et snarlig slalskupp og maklovertagelse . Han
mener han har gitt fem millioner kroner til kampen . Han mener han kan til ansvar for
deportasjon av flere hundre tusen muslimer til havner i Nord·Afrika. Fenomenene
vurderes $Om grandiose vrangforestillinger.

Observanden mener det foregar etnisk rensing i Norge, og al han lever med frykl for
a bli drepl. Han mener al del vii kunne utl0ses en kjernefysisk Iredje verdenskrig
$Om f01ge av begivenhelene han er seg selv $Om en del av o Han mener del er en
pagaende borgerkrig i lande!. Observanden arbeider med 10sningsforslag $Om skal
forbedre

var

norsk-etniske,

skilsmisseraten.

genetisl<e

pool.

utrydde

sykdom.

og

redusere

Han ser for seg reservater, DNA·testing, og massefabrikker for

f"ds/er. Ideene vurderes sam del av el bisart, paranoid vrangforestillingssystem.

HlIlrselshaliusinose og eventuelle influensfenomener lar seg ikke bekrefte , i del
observanden fastholder at hans kommunikasjonsformer med meningsfeller er
hemmelig .

Observanden fremstar med uklar identilelsopplevelse , i del han skifter pa a omtale
seg selv i enlall og flertall.

Observanden fremstar i samtalen med omfattende ideer om drap av navngitte
personer

etter

ulenriksminisleren.

en

liste ,

eksempelvis

kongefamilien,

slalsminisleren

og

Ideene vurderes sam omfattende , homicida le tanker.

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a flllige observanden . Han frembyr i
deler av samlalen

moderal assosiasjonsforslyrrelse og formelle lankeforslyrrelser i

form av perseverasjon.

Del forekommer ikke

lalenstid eller lankeblokk under

samtalen.
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Observanden tiIIegger egne , private , og personlige erfaringer overordnet betydning
for samfunnsmessige forhold og beslutninger.

Som

eksempel pa dette nevnes

observandens forstaelse av hvordan rettssak vedrlZlrende omsorgsovertagelse da
han var liten, beg runner behovet for innflZlring av patriarkat og restriksjoner pa
kvinners engasjement utenfor hjemmet .

Observanden fremstar hell uten depressivt tankegods i form av skyld- , skamhapl0shetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord . Han benekter opplevd
tristhet, gledesl0shel, redusert initiativ eller Iiltaksl0shet. Del er f01gelig ingen
holdepunkter for senket stemningsleie .

Observanden frembyr ikke 0kt psykomolorisk tempo, eller subjeklivt opplevd, 10ftet
slemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal syntaks.

Han har ikke tanke - eller talepress. Han er affektstabil. Del foreligger ingen
holdepunkter for sviktende impulskontroll, verken i forhold til verbal eller fysisk
ulagering.

Oel foreligger f01gelig ingen holdepunkler for IlZIftet stemningsleie .

Observanden fremstar uten klinisk mistanke om rusmiddelpavirkning.
Observanden benekter suicidale tanker eller planer.

5 . 12 T OLYTE SAMTALE MED BEGG E DE SAKKYNDIGE 02 .11 .11

De sakkyndige m01er observanden i ett av lIa fengsels beslZlksrom pa avd . G, der
observanden var last inne i et lite rom med glassvegg .

Samtalen var av om lag to timers varighet.

Samtalen fanl sted fordi observanden via sin advokat hadde meddelt at han ikke
IZInsket a medvirke Iii at det kunne gjlZlres MR slik de sakkyndige hadde bedl om. De
sakkyndige respekterte dette , men IZInsket a h0re observandens begrunnelse for
avslaget.

I tillegg 0nsket de sakkyndige et nytt oppdatert status. Samtalen var

varslet.
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Observanden fremstar velvillig og smilende. Som ved tidligere samtale fremstar han
med et noe stirrende blikk.

Han innleder selv samtalen med a si at han lurte pa om

de sakkyndige kom for a fa flere detaljer. eller om de sakkyndige hadde glemt noe.
Dette blir avkrefte! av de sakkyndige.

Observanden blir spurt om hvordan han na har det i fengselet. Han sier: Det
var en overgang fra en aktiv til en passiv tilvrere/se. Men nll er kampmoralen oppe
pa 35 % igjen. og jeg anlar at 50% er del meste den kan bli i fengselet.

De sakkyndige sp0r om detle innebrerer at observanden har f01t seg nedfor eller trist.
Dette avviser han, og forklarer: Skalaen gjelder kampmoral. ikke triste tole/ser. Det
har jeg ikke hatt.

Han sier ogsa at det har hjulpet ham a ha tilgang pa dataspill pa cella . Han sier at
han fl1lrs! bad om et spesielt spill , ·'Heros of might and magic·· men fikk avslag. Dette
mener han skyldtes at spillet hadde bilde av en ridder pll omsJaget. Observanden
sier han na er engasjert i et spill der han bygger opp infrastrukturen i en by. I hl!egg
har han fatt tilgang pa b0ker om andre land sam han finner interessante.

De sakk yndige spor ob servand en hvorfo r han ikke var villig til a ta MR. Oet er
en fomcermelse. sie r observanden, og legger til :
ideo/ogisk fange . Oet er som

Det er insinuerende overfor en

a si at al/e isJamister er hjerneskadet.

Jeg forstar at det

vil/e were interessant. men nei. delte er en i de%gisk sak. med tanke p a
Arbeiderpartiets fremgangsmate elter annen verdenskrig.

De sakkyndige sp0r om observanden var redd for bestemte ling knyttet til en
eventuell MR-unders0kelse. Observanden svarer f0rst nei, men sie r deretter at det
jo ikke kan utelukkes at en som analyserer bi/dene kan ffnne pa a si at man ikke kan
konkJudere , for eksempel.

Observanden sier deretler at han ikke 0nsker at de sakkyndige skal ta avvisningen
personlig, og legger til : Kanskje noen har gift dere beskjed.

Jeg tror det er den

statlige instansen sam har sendt dere som har sagt at det skal gjores. Tror ikke det
er dere som har talt delte initiativet.
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Observanden blir bedlam a uldype hvem han mener insl ruerer de sakkyndige. Dare
ar utpekt. fror jeg. Da sam bad dera. de har nok meninger am dette.
Laden ville aldri blitt bedt om

agj0re MR.

Osama Bin

Nelson Mandela var celleleder og terrorist.

AI/e andre i samme siluasjon som meg ville ogsa blitt fomcermet.

Observanden fortsetter:
fanger.

Det er ingen presedens for a gj0re MR av ideologiske

Dere er tydeligvis ikke vant til a arbeide med ideologisk.e fanger.

Dere

legitimerer de metodene som Arbeiderpartiet brukte etter annen verdenskrig . Jeg
skrevom del i kompendiet. Det eren kjent taktikk

a sf at ideologiske fanger er gale.

De sakkyndige ber observanden kommenlere en del av sitt kompendium, der
del beskrives hvordan medlemmer av Knights Templar skal malta sine
ulmerkelser og o rdener. Observanden smiler lenge . Det er ideer fra amerikanske.
vcepnede styrker. sier han. Del var ikke bare min avgj0re/se. men jeg var med pa a
utforme systemet.

De sa kkyndige sp0r hva observanden har funnel pa, og hvem som har slatt for
reslen . Vii ikke spesitikt fortelle det. sier observanden. Men jeg har spilt en stor rol/e

i utformingen. Observanden sier: Vi er ikke sa ressurssterke at vi har vare egne
fabrikker enna. Derlor har vi mattet adoptere andres utmerke/ser fore/0pig.
militcerorden, og det er essensielt

a kunne

Vi er en

definere militcere bragder. Det er et

insentiv for krlgere . De sakkyndige kommenlerer al nar man leser i hans

kompendium om delle , kan del virke som om all er observandens stil, og hans ord.
Observanden smiler, og fin en lett ansiklsr0dme .

Det tar jeg som et stort

kompliment, sier han .

De sakkyndige sier: Nar man leser kompendiet. kan de nesten se ut som om Knights
Templar bare er deg. Observanden svarer: Det er interessanf, men det er dessverre
ikke bare meg. det er en militcer orden .

Observanden ga r derette r direkte over Iii ill forlelle

om Knights

Templars

slifte/sesm0te i London i 2002. Hans berelning sammenfaller med del han lidligere
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har fortall de sakkyndige om samme lema, og slore deler av hans uttalelser refereres
derfor ikke.

Jeg var i sjokk etter Liberia -turen. sier observanden, og klarle ikke

atenke ordentlig.

Hvis dere visste hva jeg visste. Vii ikke rope det til andre. Det er andre som har gjort
noe krimineit, og som medvirket til operasjonen.

De sakkyndige kommer lilbake til kompendiets beskrivelser av ordener og
utmerkelser. Kompendiet inneholder el bilde av observanden i uniform, og med ulike
utmerkelser. Observanden blir bedt om

a vurdere hvordan han tror andre vii se pa

bildet.

Du likte det altsa! sier observanden, henvendt til den mannlige sakkyndige. Den

mannlige sakkyndige sier at

han avstar fra en egen vurdering av observandens

kompendium.

Andre vii kunne se noe provoserende, sler observanden. Det viI blinke i aile
fascistlampene hos marxistene. De vii tenke: Han er stolt av handlingene. i stedet
for

a angre. De viI forsta

at hver utmerke/se symbo/iserer de omkomne. som jeg har

drept. og bli fomcermet.

De sakkyndige kommenlerer at en annen mulighet er at de $Om ser bildet viltenke at
observanden ser ut $Om han har kledd seg ul .

Dette er observanden helt

uforstaende til. Personlig er jeg veldig stolt av hver enkelt utmerke/se. sier han. Det
var en veldig komp/isert operasjon, og utmerke/sene symbo/iserer alt jeg har klarl.

De sakkyndige kommenterer at bildet jo er tall f0r observanden hadde utfl1lrt de
paklagede handlinger. Jeg visste hvilken operasjon jeg skulle gjennomf0re. men pa
bi/det har jeg to eller tre utmerkelser jeg ikke forljener, sier han. Det gjelder "skadet i
kamp" - medaljen i s01v eller bronse, og "d0"i-kamp-korser i gull.

Observanden legger til : Ordenen er under etablering de neste 10 til 20 ar. og er de
f0rste skrittene mot en sofistikerl motstandsbevegelse. Det er et problem at hvis man
d0r i kamp i Fase I, vii man sannsynligvis kjempe og d0 alene, og ikke ha noen som
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kan ta i mot medaljen og ordne med gravst0tte. /slamistene har gode ordninger. Vi
vii bygge opp noe lignende .

De sakkyndige ber observanden kommentere delene han har inkludert om
g fudsbruk i sitt kompendium.

Jeg inkluderte det fordi jeg brukte mye tid pa a

utvikle et ··cover", sier observanden . Det er essensielt. for man ma ha ti/gang pa
hytte el/er gard, og jeg forventer ikke at det er b0nder. men urbane sam ma
instrueres. Han fortsetter: Kompendiet skat forberede individet pa den videre reisen
for a bli en perfekt lidder.

De sakkyndige sp0r observanden om han kan utdype hvordan han ser pol

martyriet. Det er idea/et, ja , sier han . Vi forsoker a g/orifisere doden.

De sakkyndige sp0r hvorfor observanden likevel valgte

a overgi seg i live etter de

polklagede handlinger. Nar man klarer al/e objektivene i en operasjon kan man del.

a overfeve har vi
dekkoperasjoner for a

Det er ikke ekspansjonisme, vi skal fa kontroll over Europa. Ved
kontrol/ etterpa. og unngar at regimet kan konstruere
bortforklare hende/sen.

De sakkyndige ber observanden om it utdype . Regimet ville blitt premiss/everand0r.
sier han . De kunne sagt at jeg var gal og hadde romt fra Dikemark. Eller sagt at det

var en is/amistoperasjon .

Observanden sier at han , da han var

pa

Ut0ya , egentlig hadde bestemt seg for it

fortsette Iii han d0de . Jeg lette fortsatt etter primcermalet som var Gro, AUF-Iederen

og de andre styremed/emmene.

Men jeg fant ikke flere , sier han , og hadde ikke

mere ammunisjon.

Jeg motte Delta da jeg var pa vel til den fremskutte

ammunisjonsbasen for

a ta pa rustning.

Det var en veldig traumatisk opplevelse. og

jeg var i sjokk.

Observanden sier al han hadde regnel med it d0, bade ved Regjeringskvartalet og

pa Ul0ya.

Var ikke forberedt pa a overfeve, sier han . Jeg var overrasket og forvirret,

og visste ikke helt om jeg onsket a overfeve. Tenkte : Har jeg en forplikte/se til a
kjempe videre, eller har jeg gjort jobben na?
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Observanden sier ogsa :

Jeg gjorde Rere , militcerstrategiske feil. Greide ikke

m'Ytralisere fergepersonalet. Og jeg tenkte at kapitulasjon ville bli vanskelig, sa jeg
kunne like godt torlsette , Og sa visste jeg at j saken
lokk over sannheten. de er redde for

media

a 0ke rekrutterlngen.

Sa jeg visste at jeg matte

over en viss terskel tor a na over sensur-muren i intemasjonale medier.

Observanden fortseller: Det matte en stor, europeisk operasjon til, og det var Knights
Templar Europa som handlet 22.07.11. ikke Norge .

Observanden legger uoppfordrel Iii al han , for a oppna del samme, har lenkt pa a
detonere en "Fattigmanns A-bombe " ved siden av 40 000 marxister, som tor
eksempel i Amelie-togel eller 1. maitoget. Det ville blitt st0rre d0dstall.
tenkle at det ble for dr0yt.

Men jeg

Han fortsetter: Vi hadde pa oss silkehanskene her. Ap

forljener en advarsel. Hvis jeg hadde tatt 1. maitoget ville hele eliten omkommet.

Om sme tanker om hva som venter ham under

rettssaken mot ham sler

observanden: Det var bestemt pa forMnd at del er akseplabell
rettssaken . De finnes j kompendiet.
generisk tale . Jeg fONenter ikke

a fa

a holde en tale under

S0k pa del /I - Trial speach ".

Det er en

fair behandfing. sier han. Heller ikke av dere.

Dere gjor det som fONentes, og gir et stygt karaktermord.

De sakkyndige sp0r om observanden lra r de sakkyndige gj0f en selvstendig
vurdering av ham. Nei, sier han. Dere ville mott motbor. karrieren ville vcere over,
for dere er avhengige og har direkte interesser i det sittende regimet. D-torrcedeme,
Nomenklatura, dere er fanget og kan ikke si det dere virkelig mener. Sa det ville vcert
bedre med en rettspsykiater fra Japan eller Sor-Korea.

Observanden trar de sakkyndige vii tilpasse sin konklusjon til det politisk korrekte .
Det ville vcere irrasjonelt av dere a bli martyrer. Begrensede rammer binder dere, og
dere ville mott motb0r dersom dere gay en modiffsert personkarakteristikk. For jeg
tror jo dere finner meg tilregnelig .
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Observanden sier:
marfyrer.

Hvis dere hadde sagt: Han er faktisk en helt!

ville dere bliff

Ingen i systemet ville vagel a gi dere sympati, og dere ville bli staende

alene. Def er ingen grunn til a fro at dere viI komme med sannheten her.

De sakkyndige informerer dereUer observanden kort om del videre arbeidet i saken ,
og samtalen avsluttes.

Status presens ved begge de sakkyndige 02.11.11
Observanden er vaken, ved klar bevissthel , og orienlert for lid og sled og siluasjon.
Inlelligens klinisk vurdert i normalomradel. Observanden benytter
prosenter i st0rre grad enn del som er vanlig i tale.

lallverdier og

Han benytter i samtalen el

leknisk, av- emosjonalisert og lile dynamisk sprak.

Han fremslar emosjonell avflalet, med fullslendig emosjonell

distanse Iii egen

situasjon , og til de sakkyndige. Han er h0flig, og samarbeider etter beste evne. Han
ler og smiler relalivt ofte, da knyttel til lemaer omkring egen persons belydning
og/eller egne handlinger.

Observanden har et lett slirrende blikk, og blunker en del. Han fremstar med noe
redusert mimikk , og et lett tilstivnet kroppssprak i del han beveger seg svcert lile pa
slolen under de limene samtalen varer.

Observanden er ikke i stand Iii a la samfunnels perspektiv i forhold Iii hvo rdan han vii
bli vurdert av omverdenen. Han fastholder at han er slolt

av

de paklagede

Observanden fremstar med markant affeklavflalning og alvorlig

hand linger.
empalisvikl.

Observanden benytter uvanlige begreper, eksemplifisert ved militcer orden. militcere
bragder,

krigere.

utmerkelser,

motstandsbevege/sen.

"cover".

operasjon,

dekkoperasjon. fremskutt ammunisjonsbase. militcerstrategiske feil. og kapitulasjon .

8egrepsbruken er i sin helhet knytlel Iii observandens foreslilling om al del foregar
borgerkrig i landet, 09 vurderes som uttrykk for bakenforliggende, para no ide
vra ngfo resti lIinger.
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Observanden benytter ord $Om ideologisk tange, 'Mal speach", og perfekf ridder for
a beskrivelse av sin egen posisjon . Begrepsbruken vurderes som uttrykk for
bakenforliggende, grandiose vrangforestillinger.

Som tidligere presenterer observanden ideer om egen suverenitet knyttet til egne
evner, sitt skriftlige

arbeid, og sin og verkets overordnede betydning for det han

opplever som pagaende borgerkrig i Norge.

Han sammenligner sin egen person

med opposisjonsledere $Om Osama Bin Ladden og Nelson Mandela , og mener at
han

representerte

Den

europeiske motstandsbevege/sen ved de paklagede

hand linger 22.07.11 . fdeene vurde res a vasre grandiose vrangforestiffinger av
psykotisk kvalitet .

Observanden tror det er sannsynlig at de sakkyndige og det sittende regimet i Norge
vii manipulere og bevisst fremstille ham uriktig i den kommende rettssaken mot ham.
Ideene vurderes $Om paranoide vrangforestillinger.

H0rselshallusinose og eventuelle influensfenomener lar seg ikke bekrefte, i det
observanden fastholder at hans kommunikasjonsformer med meningsfeller er
hemmelig.

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse, i det han skifter pa a omtale
seg selv i entail og flertall.

Observanden sier han har halt tanker om a sprenge en bombe ved 1. maitoget eller
et demonslrasjonstog i Norge, for ved dette a drepe hele makteliten og opp mot 40
000 personer. Ideene vurderes som omfattende, homicidale tanker.

De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for a f01ge observanden. Han frembyr i
deler av samlalen

moderal assosiasjonsforslyrrelse og formelle lankeforslyrrelser i

form av perseverasjon.

Det forekommer ikke

lalenstid eller tankeblokk under

samlalen.

Observanden fremslar hell ulen depressivt tankegods i form av skyld- , skamhapl0shetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord. Han benekter opplevd
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Irislhel, gledesl0Shel, redusert inilialiv eller lillaksl0shel.

Del er ' 0lgelig ingen

holdepunkler for senkel stemningsleie.

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivt opplevd, 10ltet
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende og med normal synlaks.

Han har ikke lanke - eller lalepress. Han er affeklslabil. Del foreligger ingen
holdepunkter for sviktende impulskonlroll, verken i forhold Iii verbal eller fysisk
ulagering. Del foreligger f01gelig ingen holdepunkter for I£'!ltet slemningsleie.

Observanden fremslar uten klinisk mistanke om rusmiddelpavirkning.
Observanden benekter suicidale tanke r eller pia nero

5 .13 TRETTENDE SAMTALE MED DEN SAKKYNDIG HUSBY 21.11 .11

Samtalen var varslet og den sakkyndige m£'!ter observanden i avdelingens
spesiallagde bes£'Iksrom, der observanden var last inne i et lite rom med glassvegg.
Samtalen va r av halvannen times varighel. Del var planlagl to tema; nemlig om
riddere og martyrium. Observanden var i vanlig smilende form da den sakkyndige
kom.

Innledningsvis fortalte observanden at han hadde grudd seg litt til det siste
fengslingsm0lel. Han sier han ikke er vant til a snakke i en sa stor forsamling. Han
sier al han dessulen har savnet samlalene med de sakkyndige da han anser oss
sam intelligente og interessante og ulfordrende samlalepartnere.

Den sakkyndige innleder dernest med a sp0rre han om han kan definere hva en
"ridder" er. Observanden svarer en kriger. Han sier al han ikke kan forklare dette
uten a ga tilbake i historien og vii fortelle om Charles Martell og om det f£'!rste
ridderskap. Observanden blir litt tankefull og sier ridder til hest. Ja, det er vel ikke et
krav om at det ma vrere pa hest. Men hovedessensen er offervilje. ofre seg for de
svake. Det motsatte av en som vii penger. En uselvisk kriger som ikke setter sine
behov 0verst og er villig til

a d0.

Offervilje og uselviskhet. Jeg har ikke nevnt at det

ogso9 er asketisme.
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Den sakkyndige spmr om riddere i dag kan identifiseres og observanden sier at det er
mye mer flytenda ann du tror. Jeg har bidratt til

a bygge fasaden

pa et hus ved

a

besktive tifler. symbo/er og retorikk. Jeg er det ncermeste man kommer en tidder i
dag. Perfekte riddere er Charles Martel og Sigurd Jorsalfar. Oet har ikke vcert mange
riddere etter ham. Observanden blir tankefull og ti lfmyer kanskje ingen til na. Han sier

deretter er egentlig en fotso/dat. Den sakkyndige minner ha m pa de mange uttalelser
han har kommet med om bade ridderskap og tiller og regent og han svarer engasjert
det jeg har fofMlkt a gjt;Jre.

er a broke psykologisk kIigf"ring . Jeg broker

provoserende vendinger og absurditeter for

a endre

og redefinere det ideologiske

spekteret. For eksempel om ha/shugging. Oet er ekstremt. De tidligere konservative
var patetiske. Var vel en som forst;Jkte a sprenge en granat og han endte med a
sprenge seg selv.

Kompendiet mitt viI redefinere den ideologiske akse. Jeg broker ord som etnisk
rensing og halshugging for a endre bi/det.

Dereller kommer samlalen inn pa kongehusel og hans lanker om DNA-Iesling for a
finne etterkommere av Olav den hellige elier Harald Hardrade som er gjengitt i
lidligere samtaler. Dette gjengis ikke her. Han nevner ogsa muligheten av en
rotasjonsordning for regenter fra Vokterradel med 25 ars regentperioder.

Han gjenlar dereller mye av detjeg har snakket med dere om, er flytende. Jeg broker
humori kamp. Har dere ikke sett nyhetsJeseren i burka.

Den sakkyndige sier at vi skal snakke om martyriet og hva det bestar i. Han sier
martyriet er et verkt"y for a Mndtere frykt. Den sakkyndige poenglerer al del virker

scm han egentlig hadde lillenkl seg en martyrrolle scm aVd0d og al han bl.a. hadde
"tildelt seg selv medalje for martyrium , dl1!d i kamp". Han sp0rres hvorfor han sa
valgle delte bert. Han svarer det er ikke bare martyriet som er viktig. Skal kjempe
med pennen. Jeg ser for eksempel pa fengsJfngsm"tet at jeg far. pa en privilegert
mate. anledning til

a fonne

Europa og f rettssaken presentere ve/dig mye bra info.

Jeg haper bare min mor ikke er der. Hun er den eneste som kan gj"re meg
emosjonelt ustabil. Hun er min akilleshce/.
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Fortsetter en ting viI jeg at du skal vite; vi er villige til a bruke aile uloV/ige strategier .
Jeg skal na fores/a for politiet at dersom de oppretter tre NGO (Non Government
Org) med stliiJtte pa 30 mill hver. samt at en dagsavis far 20 mill. samt at del oppretles
en hliiJyreversjon av Blitzhuset; hvis aft dette oppfylles. skal vi avsta fra kjemiske.
biologiske og flammevapen. Skal avsta fra ha/shugging og uts/etting av familiene.

Han sier at NGOene skal v<ere
•

en for det norske urfolkets interesser (altsa for de "ordentlige egentlige
nordmenn "; sakk anm) ,

•

en mot islamisering av Europa og

•

en for reproduksjon .

Pa spl2lrsmal fra den sakkyndige om hva den siste er, sier han at han ikke vet helt og
at delle ikke er helt ferdig tenkt.

Sie r dereiter al han mener det ma opprelles fem reservater for nordmenn som skal
styres av lokale voktem!ld under et nasjonalt vokterrad .

Avstulningsvis spl2lr den sakkyndige observanden om fremtiden . Han sier hvisjeg har
feilbedliiJmt og ingen viI jobbe med meg. har jeg bommet

sa

gravt at jeg viI

seivterminere etter rettssaken . Men kravet far a leve er at jeg kan kjempe videre ag
det vii jeg gjliiJre hvis bare en vii jabbe videre med meg. Hvis jeg har taft fei/ ag ingen
viI jobbe med meg, selvterminerer jeg gjentar han . Det var en brutal aperasjan men
genial.

Status presens 'led d en sakkyndige Hu sby 21 .11.11
Observanden er vaken , 'led klar bevissthel , og orienlert for tid og sled og situasjon .
Intelligens klinisk vurdert i normalomradet. Observanden benytter
prosenter i st0rre grad enn del som er vanlig i tale .

taliverdier og

Han benytter i samlalen et

teknisk, av- emosjanalisert og lite dynamisk sprak.

Han fremstar emosjonell avnatel , med fullstendig emosjonell distanse Iii egen
situasjon og til de paklagede forhold . Han er hl2lmg, og samarbeider etter beste evne.
Han ler og smiler, da knyttet til temaer omkring egen persons betydning og/eller egne
hand linger.
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Observanden har ellett slirrende blikk.

Observanden er ikke i stand Iii a ta samfunnels perspekt iv i forhold til hvordan han vii
bli vurdert av omverdenen . Han fastholder at han er stolt av de pilklagede handlinger
og

karakleriserer

del

scm

genial\.

Observanden

fremstar

med

markanl

affeklavflalning og alvorlig empalisvikl.

Observanden benytler uvanlige begreper, eksemplifisert ved militeer orden, , k/igere,
utmerkelser,

meda~'er

motstandsbevegelsen. operasjon. etnisk rensing. DNA.testing.

henrette/ser. utrydde/se. Begrepsbruken er i sin helhet knytlet til observandens

foreslilling om al del foregar borgerkrig i landel, og vurderes som uttrykk for
bakenforliggende, paranoide vrangforeslil linger.

Observanden benytter ord scm reproduksjon og reservater for a beskrivelse av sin
egen posisjon . Han indikerer ogsa at han er avgjl1lrende i krig om Norges eksistens
og er i krig med kjemiske, bioiogiske og flammevapen . Begrepsbruken vurderes som

uttrykk for bakenforliggende , grandiose

vrangforeslillinger, delvis ogsa av bisarr

karakier.

Hl1Irselshaliusinose og evenluelle influensfeno mener lar seg ikke bekrefte , i del
observanden faslholder at hans kommunikasjonsformer med meningsfeller er
hemmelig .

Observanden fremstar med uklar identitetsopplevelse, i det han skifter pa a omtaJe
seg selv i entail og flertall.

Del forekommer ikke latenstid eller tankeblokk under sa mtalen.

Observanden fremstar heJt uten depressivt tankegods i form av skyJd·, skarn·
hapll1lshetsf0lelse, eller tanker om egen d0d ved selvmord. Han benekter opplevd
Irislhel, gJedesJ0shel, redusert initiativ eller l iJ taksl0shei.
holdepunkter for senket stemningsJeie.
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Det er f01ge lig ingen

Observanden frembyr ikke 0kt psykomotorisk tempo, eller subjektivl opplevd, 10ltet
stemningsleie.

Observandens tale er sammenhengende 09 med normal syntaks.

Han har ikke tanke- eller talepress. Han er affeklslabil. Del foreligger ingen
holdepunkler for sviklende impulskonlroll, verken i forhold Iii verbal elier fysisk
ulagering. Del foreligger f01gelig ingen holdepunkler for 10ltet stemningsleie .

Observanden fremstar uten klinisk mistanke om rusmiddelpavirkning.
Observanden bekrelter suicidale tanker knyttel til mulighetene av at han kan
suicidere ("selvterminere") etler endt reltssak dersom han ikke Iykkes med silt
forehavende og ingen vii jobbe med ham.

6"

6.1

PSYKOMETRI

UTVALG AV TESTER

De sakkyndige har funnel det hensiktsmessig a inkludere Global assessment
Functioning (GAF) score for a gi et overordnet bilde av observandens samlede
fungering.

De sakkyndige

har fun net

psykometriske unders0kelser,

det

hensiktsmessig

a benylte

ytterligere

noen

Fordi vart mandat ber om diagnoslikk elter

International Classification of Deseases (ICD) - versjon 10 er det ta , diagnostiske
tester tilgjengelig. Vi har valgt a benylte Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju
(MINI) versjon-pluss til dette formalet , da intervjuet har et tillegg med tilncermede ,
ICD-10 diagnoser.

De sakkyndige har i tillegg valgt a gjennomga noen moduler fra Structural Clinical
Intervju for DSM - disorders (SCI D) I for samme formal, selv om delte er utelukkende
er en diagnose manual for del amerikanske diagnosesystemet Diagnostic and
Statistical Manual (DSM) versjon -IV.

For en meningsfull diagnostikk av eventuelle personlighetsforstyrrelser er det i ICO10 et krav om at de beskrevne avvik ikke direkte skal kunne tilskrives annen
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psykiatrisk

lidelse.

De

sakkyndige

har,

fordi

obsetvanden

pa

underS0keisesiidspunkiet og forul for detle har halt alvorlige, psykoliske symptomer,
ikke funnel del rikti9 eller hensiktsmessig a score ham etter SCID II.

Observanden scorer ikke inkluderende for affektive lidelser.

De psykometriske

maleinstrumentene Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS) og
Young Mania Rating Scale (YMRS) skal benyttes bare nar diagnosen er kjent

a vrere

henholdsvis depresjon eller hevet stemningsleie. De sakkyndige har derfor vurdert at
disse strukturerte intervjuene ikke kan benyttes, men har likevel valgt a gjennomga
aile ledd i underS0keisene for a forsikre seg om at aile symptomene er eksplorert.

Observanden scorer inkluderende for schizofreni, pagaende og livstid ved bruk av
de diagnostiske testene SCID I og M.I.N.I - pluss.
6.2. GLOBAL ASSESSMENT FUNCTIONING (GAF)

GAF - F

Observandens funksjonsniva vurderes a passe til beskrivelsen Ute av stand til a

tungere pa nesten aile omrtJder. og lilleggskommenlaren Med adferdsforstyrre/sen
gar symptomer og funksjoner over i hverandre .
Score GAF - F: 23

GAF-S
Observandens symplomniva vurderes a passe Iii beskrivelsen Vedvarende fare for

skade

seg

selv

eller

andre

a/vortig.

Tilleggskommentaren

a

A/vortigste

psykopato/ogiske ti/stander, trenger konstant hjelp, tilsyn og beskytte/se over tid
vurderes ogsa a vrere Iii slede .
Score GAF - S: 2

x.3. MINI pluss
Norsk versjon 5.0 for DSM IV er benyttet. Samtaledataene ble innhentet 20.09. 11 og
22.09.11 . Obsetvanden hadde vanskelig for

a begrense sine svar til ja eller nei pa

svrert mange sp0rsmal , og han 10k opp lemaer som la ulenfor spl1!rsmalene.
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Fordi del forela mislanke om schizofreni ble Del l, modul M kodel flllrs!. Deretter ble
modulene kodel i rekkeflllige A - D, sa Del 2 modul M, og Iii sisl de 0vrige moduler i
vanlig rekkef0lge.

Resultalene presenleres slik de kronologisk foreligger etter ferdig koding.

Vedrerende depresjon, modul A
Observanden fyller ikke de nllldvendige inngangskriterier for verken pagaende eller
lid ligere, alvorlig depressiv episode .

Vedrlllrende dystymi, modul B
Observanden fyller ikke de nllldvendige inngangskriterier fo r verken pagaende eller
lid ligere dystymi .

Vedrlllrende suicidalitet, modul C
Observanden bekrefter at han i 10pet av en anledning den sisle maneden har vurdert
a ta sit! eget liv. (Selvtenninere). Han har tidligere hat! tilbakevendende tanker om a
ende sit! liv gjennom de paklagede handlinger. (Martyrium). Han har hall en plan fo r
hvordan delle skulle forega.

Etter vekting av svar med sum 17 fy ller observanden

kriteriene for suicidrisiko. pagaende, hillY risiko .

Hvorfor er noe av det ABB
sier regnet for psykotisk
mens selvmordsbeskrivelser
tas på alvor?

Vedrerende manisk (hypoman) episode, modulO
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskriterier fo r verken pagaende eller
lid ligere hypoman eller manisk episode.

Vedrerende angst I panikklidelse, modul E
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskriterier fo r verken pagaende eller
lid ligere angsl - eller panikklidelse

Vedrerende agorafobi, mo dul F
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskriterier for verken pagaende eller
lidligere agorafobi

Vedrerende sosial fobi, modul G I spesifikk fobi, modul H
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Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskriterier for verken pagaende eller
lidligere fobier

Vedr0rende obsessiv - kompulsiv lidelse, moduli
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskriterier for obsessiv - kompulsiv
lidelse

Vedr0rende pottraumatisk stresslidelse (PTSD), modul J
Observanden fyller del ene inngangskrite riet I ii modulen , ved al han har vaart vilne Iii
drap, og se lv har vaart redd for bli drept under de paklagede handlinger. Han fyller
ikke de nesle inngangskrileriene for modulen, da han benekler a ha blitt redd, ha halt
mareritt om del innlrufne , eller ha opplevd unngaelsesadferd eller halt flashbacks.
Han fyler ved dette ikke de n0dvendige inngangskriterier fo r PTSO.

Vedrerende alkoholmisbruk og avhengighet, modul K
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskrilerier for verken tidligere eller
navaarende alkoholavhengighel .

Vedrerende substansmisbruk og avhengighet, modul L
Observanden bekrefter a ha inntatl marihuana ved el par anledninger i 2010.

Han

sier han har benyttet sleroider gjennom Ire kurer, hver pa el par maneders varighet.
Han har benyttel medikamenlel EGA -stack, i aft ansJaft til 60 kapsJer fordeft over en
M rsperiode .

Han scorer ikke inkluderende pa noen av leddene $Om eksplorerer avhengighel ,
verken pagaende eller livslid .

Vedrerende psykotisk lidelse, modul M, dell
Observanden mener at hans liv er i fare. Han mener videre at del norske folks er i
ferd med

a bli voldtatt og drept , at del

foregar etnisk rensing i landel, og at han er

kommander i en pagaende borgerkrig .

Symplomene vurderes som bisarre

vrangforeslillinger. Observanden mener han vet hva andre lenker og mener.
Symptomet vurderes som en persepluell vrangforeslilling.
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Observanden mener han aldri har vaert

h~;lrselshallusinert .

De sakkyndiges vurdering

er at deUe fremstar vanskelig a fa sikker oversikt over, da observanden sier at all
informasjon om hans kommunikasjon og kommunikasjonsformer er hemmelig.

Observanden Iror ikke del er en kraft utenfor scm kan plassere tanker i hodet pa ham
eller pavirke han . Han bekrefter at venner og fa milie har reagert pa hans synspunkter
og ideer. Observanden har mislenkl a vaere avlyttet , eventuelt filmet i sit! hjem, og
har lett etter mikrofoner og kameraer. Han har vaert redd for smilie og straling. Han
mener han har mollall meldinger i koder.

Observanden svarte negativt pa om han noensinne hadde trodd at han var omtalt i
TV, avis, radio eller over internet!. De sakkyndige finner dette vanskelig a fa oversikt
over, da observanden ikke vii fortelle om detaljer i sin bruk av elektronisk
kommunikasjon .

Observanden vurderes a ha en lett til moderat assosiasjonsforstyrrelse og
perseverasJon.

Adferden under samtalen er ikke uorganisert, og han er h0f1ig og ryddig .

De sakkyndige vurderer at det fremkommer tydelige , negative symptomer i form av
aleksitymi , og uttalt affeklavflatning gjennom intervjuet.

Varighelen av symptomene er over seks maneder.
innflytelse pa observandens arbeidsevne og

Symptomene har hall stor

sosiale liv. Det kommenteres at

observanden , etier eget 0nske , ikke er somatisk utrede!.

Observanden fylle r

krileriene for psykofisk /ide/se. livstid og pagaende.

Vedrerende skjemaet Psykotisk lidelse, beslutningstre
Observandens

psykotiske

symptomer

har

aldri

koeksistert

med

pagaende

stemningslidelse . Varigheten av symptomene er over seks maneder. Del er alvorlig
dysfunksjon tilslede . Observanden fyller kriteriene for schizofreni,
schizofreni, pagaende.
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Vedrerende spiseforstyrrelser, modul N og 0
Skjemaet er ikke utfylt.

Vedrerende generalisert angstlidelse (GAD), modul P
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskrilerier for verken tidligere eller
navcerende GAD.

Vedrerende antisosial personlighetsforstyrrelse, (valgfritt) modul Q
Skjemaet er ikke utfylt, da pagaende og livstid psykolisk lidelse ikke gj0r dette
meningsfullt .

Vedrerende somaloforme lidelser, modul R (valgfritt),
Skjemael er ikke ulfylt.

Vedrerende hypokondri, modul S
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskriterier for hypokondri , da han
mener han aldri har vcerl syk.

Vedrerende dysmorfofobi, modul T
Observanden har hatt tanker om at hans utseende ikke tilfredsstiller samfunnels
normer Iii skj0nnhet. Han har vurdert plastisk kirurgi og endring av lannstilling . Del
fremkommer ikke holdepunkler for al observanden har lenkt pi! dette he/e tiden .
Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskrilerier for dysmorfofobi.

Vedrerende somaloform smertelidelse, modul U
Observanden

fyller

ikke

de

n0dvendige

inngangskriterier

fir

yngre,

for

somatoform

smertelidelse.

Vedrerende

atferdslidelse,

17

eller

modul

V

,

og

oppmerksomhetssvikt- og adferdslidelser (ADHO), modul W, barn - ungdom
Observandens alder gj0r modulen uaktue ll.

Vedrerende oppmerksomhelssvikt. og adferdslidelse (AOHO), modul W,
voksne
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Observanden fyller ikke de n0dvendige inngangskrilerier for ADHD

Vedr0rende tilpasning sfo rstyrrel se. mo dul X
Modulen skal ikke benyttes nar den som scores fylle r krileriene for annen spesifikk
akse I lidelse. Observanden fyller krileriene for schizofreni. livstid og pagaende, og
modulen er uakluell.

Vedr0rende premenstruell d ysforisk lidelse, mo dul Y
Modulen er uakluell

Vedr0rende blandet ang st o g d epressiv lidelse, m o dul Z
Observanden fyller ikke de nl!ldvendige inngangskrilerier for blandet angst og
depressiv lidelse .

Sam let vurdering
Observanden fyller kriteriene for schizofreni. pagaende korresponderende Iii DSM IV diagnosene 295.10 - 295 .60 og ICO - 10 diagnosen F. 20.XX

Observanden fyller krileriene for schizofreni. livsfid korresponderende Iii DSM - IV
diagnosene 295.10 - 295.60 og ICD - 10 diagnosen F. 20.xX.

Observanden fyller kriteriene for suicidrisiko , pagaende, hoy fisiko .

Observanden er ikke funnel a fylle krileriene for andre diagnoser gjennom scoringen.

6.4 SCID 1
Norsk versjon 2.0 for DSM IV er benyttet . Samtaledalaene ble innhenlel 20.09.11
og 22.09.11 . Observanden hadde vanskelig for a begrense sine svar Iii ja eller nei

pa svaart mange spl!lrsmal, og han tok opp lemaer som la ulenfor spl!lrsmalene .
De sakkyndige fanl del hensiklsmessig

a begrense kodingen Iii modul A, (Affeklive

episoder)

og

modul

B

(Psykoliske

assosierte

symplomer),

modul

C

(Differensialdiagnose av psykoliske forslyrrelser), modul D (Affektive forstyrrelser)
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og modul E (Stoffmisbruks - forstyrrelser). Dette ble gjort fordi observanden allerede
var scoret for aile deler av DSM IV gjennom full gjennomgang av MINI pluss, se over.

Modul A, affektive episoder
Observanden fylle ikke inngangskrileriene for

aktuel/ mari<ant depressiv episode.

(AI)

Han fylte ikke inngangskriteriene fo r tidligere markant depressiv episode (A 12)

Han fylte ikke inngangskriteriene fo r aktuel/ manisk episode (A 18)
Han fylte ikke inngangskriteriene fo r aktuel/ hypoman episode (A24)

Han fylte ikke inngangskriteriene fo r tidligere manisk episode (A 28)

Han fylte ikke inngangskriteriene fo r dystym forstyrrelse (A 38)

Modul B, psykotiske og assosierte symptomer
Observanden

scoret

inkluderende

pi!

spersmal

om

selvhenf0rende

vrangforestillinger, i det han mener at han i svcert mange sammenhenger har blitt lagt
spesielt meri<e til.

Han mener al hans omgivelser, bade privat,

j

tidligere

ansettelsesforho ld, i tid ligere skolesammenheng og i hans politiske engasjement i
Fremskrittspartiet ble langt merke til som helt spesiell, og at aile husker ham som
ekstraordincer.

Kan like gjerne være et utrykk for
hans grandiose selvbilde og ikke
nødvandigvis psykose.

Observa nden scoret inkluderende pa spersma l om forf0Jgeisesvrangforestiliinger da
han mener seg truet pa livet av Arbeiderpartiets politikk , trer det foregar borgerkrig i
lande!.

Han tror han selv , venner og familie star overfor snarlig utryddelse , med

genocid og fordri velse fra hjemstedet.

Observanden scoret inkluderende pa sp0rsma l om grandiose vrangforest iUinger.
Han mener han har makt til a avgj0re hvem som skalleve og d0

j

Norge , at han kan

bli innsatt som ny regent, og at hans organisasjon Knights Temp/ar vii overta makten
i Europa .
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Observanden scoret subterskel pa sp!Ilrsmal om somatiske vrangforestillinger, i det
han bekrefter

a ha

vcert !Ilkende opplat! av al hans ulseende ikke nar opp Iii

samfunnets krav Iii skj!llnnhel , og derfor har vurdert plasliske operasjoner og
lannbehandling.

Opptatthet av utseende = somatiske
vrangforestillinger? Da er han ikke alene!

Observanden har ikke sikre religi!llse vrangforeslillinger, men benytter termer som

frelse om egen misjon, og gave om sit! skriftlige arbeid . Han scorer sublerkel pa
spl!!rsmalel .

Observanden har ikke vrangforeslillinger om skyld, sjalusi eller av erotoman natur.

Observanden har ikke vrangforestillinger om at hans lanke r eller handlinger slyres av
ytre krefter.

Observanden har ikke opplevd tankekringkasting

Observanden forklarer innholdel av sine vrangforestillinger (ansvar for a bestemme
hvem som skalleve og d!ll) med al han eksepsjonelle , og unike egenskaper, er den
mest perfekte ridder etter annen verdensktig. Han mener han ved delte og gjennom
hevd er eslel Iii a regjere og forandre Europa . Fenomenel vurderes som bisart.
....eller et utrykk for grandiositet!

Observanden benekter a ha erfart h!llrselshallusinose.
ufullstendig informasjon,

da

Fenomenel kodes med

observanden ikke vii snakke

om

hvordan

han

kommuniserer med sine meningsfel1er og oppdragsgivere.

Observanden benekter a ha opplevd visuelle eller taklile (ber!llrings-) hallusinasjoner.
Han benekter ogsil hallusinose for smak og luk!.

Observanden har ikke noen symptomer innenfor kategoriene kataton adferd, eller
grovt desorganiserl adferd.

Han scorer inkluderende

pa

kalegorien

grovt upassende affekt i det

gjennomgaende fremstar med inadekvale og avflatede affektive responser.
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han

Nar han

forleller om a ha drepl en rekke personer sier han seg

sloll og forn0yd, og fremstar

med latter og smiL Han har ingen synlig opplevelse av skyld elier skam.

Observanden scorer inkluderende pi! kalegorien usammenhengende tale, i del han
sladig sporer av og kommer lilbake iii innholdel i sine vrangforestillinger, mer uansett
hvilkel tema som diskuteres. Han har ved dette en assosiasjonsforstyrrelse med
perseverasjon. Han har ikke inkoherens elier latenslid.

Dette er like typisk for narsissister
som er under press!

Observanden scorer inkluderende pa viljesvakhet. i del han over en periode pa I
hvert fali fem

ar ikke

har evnet a bo alene, har fatt praklisk hjelp og bistand Iii aile

dagliglivets aktiviteter, ikke har vaert i jobb e ller utdanning, og i forsvinnende liten
grad har interagert med andre .

VILJESVAKHET?? Samtidig som han
viser en jernvilje til å fullføre det han setter
seg fore!

Han har ikke sprakfattigdom.

Observanden har markant affektavflatning, med gjennomgaende fa tegn pa
f01elsesmessige uttrykk.

Observanden beskriver symptomer pi! det ovennevnte fra 2006 /2007, mulig ogsa fra
2002, men delle er mer usikkert. Observanden beskriver intensivering av symptomer
fra 2009.

Han beskriver a ha handle! pi! sine vrangforesliliinger fra tidlig i 2010.

(Begynte de prakliske forberedelsene Iii drap og 0deleggelser)

Mod ul C, di fferen sia ldiag n ose av psykotiske fo rst yrrelser
Observandens psykotiske symptomer har opptradt uten at st0rre depressive,
maniske elier blandede , affektive episoder har vaert til slede.

A - kriteriet for schizofreni: Finnes oppfylt, i det symptomene vrangforestillinger.
desorganisert tale, og negative symptomer har vaert tilslede en vesenllig del av tiden
i 10pel av en periode pi! en maned. Vrangforeslillingene er bisarre.

o-

kriteriet for schizofreni: Schizoaffektiv lidelse er ulelukkel fordi ingen affektive

episoder har opptradt sammenfa llende med A - kriteriene over.
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C -

kriteriet for schizofreni:
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Oppfylt. Varighelen av observandens samlede

symplomer har vart over seks maneder.

B - kriteriet for schizofreni: Oppfylt.

Observanden har parallelt med symplomene

halt et fallende funksjonsniva, med manglende samvaer med andre , manglende evne
Iii a fungere i arbeid , samt manglende evne Iii a bo for seg selv .

... samtidig med at han fungerer
ekstremt godt i sin planlegging,
innkjøp og forberedelse til terror????

E - kriteriet for schizofreni: Oppfylt. Forstyrrelsen skyldes ikke direkle , fysiologiske
virkninger av el rusmiddel , medikament eller en somalisk helsetilsland. (Del tilf0yes
her at observanden ikke har villet medvirke Iii MR av hode!.)

Observanden oppfyller aile krileriene A til E for schizofreni

og scorer f01ge lig

inkluderende pa schizofreni.

Kriterium A - schizofreni. paranoid form:

Oppfylt. Observanden

er kontinuerlig

opptatt av sine vrangforeslillinger.

Kriterium B - schizofreni. paranoid form: Oppfylt . Observanden har ikke ulpregede
symptomer i form av desorganisert tale, rotete adferd , flat eller upassende opptreden
I A kriteriet over har han desorganisert
tale, her har dent plutselig ikke??

eller kataton adferd .

Observanden scorer etier ved al de 10 kriteriene A og B for schizofreni, paranoid
form er oppfylt inkluderende pa paranoid schizofreni.

Kron%gi (C 21): Observanden har lilfredsslilt kriteriene for forslyrrelsen i 10pel av
den sisle maneden . Tilsanden vurderes alvorlig, i det symptomene er vedva rende
lilstede OG har en markert virkning pa hans adferd.

Observanden opplyser at han har halt de beskrevne symptomer i hvert fall fra 2006,
kanskje ogsa fra 2002 . Fra slarten av 2010 har symplomene gilt markanl virkning pa
hans adferd .

Forlopsbeskrive/se: Vurderes

a

negative

2006,

symptomer

fra

vaere punkl 4) sammenhengende med tyde/ige
del

karakleristiske
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A-krilerier

(bisarre

vrangforestiliinger, tilbaketrekning. manglende evne til arbeid og egenomsorg) har
vaert tilstede gjennom mesteparten av forllllpet.

Modul D, affektive forstyrrelser.

Observanden mangler inngangskrileriel fordi affektive, klinisk signifikante symplomer
aldri har vaert lilslede .

Modul E, stofhnisbruksforstyrrelser
£1

Aikoholmisbruks forsfyrre/ser:

Observanden ar ikke halt episoder med

overdreven drikking . Ingen ling peker mol alkoholrelalerte problemer . Han mangler
inngangskrileriene for alkoholmisbruksforstyrrelser

E 10 Ikke - alkoholrelaterle stotfmisbruksforsfyrrelser: Observa nden har benytlet
marihuana i alt 10 ganger i 2010. Han bekrefler innlak av ana bole sleroider ved bruk
over el par maneder av gangen , i all Ire ganger, siste gang frem til de paklagede
hand linger. Han bekrefler innlak av del selvlagede sloffel EGA-Stack, og anslar silt
forbruk Iii ca 60 kapsler i 10pet av live!. Sisle innlak en halv lime flllr de paklagede
hand linger.

Ingen av stoffene er brukt over lengre lid enn han hadde planlagt , han har aldri tenkl
pa a kutte ned el1er slulle med forbruket, han har ikke hall mislykkede forslllk pa a til
konlroll over forbrukel , han har ikke brukl mye tid pa a skaffe sloffene, stoffene har
ikke pavirkel hans aktivileler negalivt, og han har ikke utviklet loleranse. Han har aldri
halt abstinensreaksjoner.

Observanden scorer ikke for avhengighel elier misbruk for verken ana bole sleroider,
marihuana elier ECA-stack .

Diagnostisk oppsummering:

Eller koding av modul A, (Affeklive episoder) modul B (Psykoliske og assosierte
symplomer) , modul C (Differe nsialdiagnose av psykoliske forstyrre lser),

modul D

(Affeklive forstyrrelser) og

oppfyller

modul

E (Sloffmisbruks -

forstyrrelser)

observanden kriteriene for schizofreni, paranoid form elter DSM IV
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6.5 MADRS
Instrumentel maier depresjonsdybde etter at en sikker diagnose for depresjon ef

etablert.

De sakkyndige finner ikke at observanden tilfredsstiller kravet, 09 kan

fl1!lgelig ikke benytte scoringsskjemaet.

De sakkyndige har eksaminert observanden vedr0rende Irislhet, indre spennlng,

redusert

S0vn

redusert

appetitt,

utmattelse, manglende evne til
konstaterer at han benekler

Observanden benekter

a

opplevde

konsenlrasjonsvansker,

opplevd

oppleve glede 09 pessimisliske tanker, 09

a ha halt noen av disse symptomene.

a ha hatt elier ha tanker om a ta sitt liv ved selvmord.

Han er

imidlertid opptatt av at en d0d gjennom marlyrium er velkommen 09 I2Insket. Han
vurderer

09sa

mulighelen av

a selvterminere

etter rettssaken dersom han opplever

fiasko. De sakkyndige bemerker at observandens suicidalfare vurderes sam star.

6.6 YMRS
Instrumentet maier alvorlighetsgrad av mani etter at en sikker diagnose for mani er
etablert. De sakkyndige finner ikke at observanden tilfredsstiller kravet, og kan
fIZIlgelig ikke benytte scoringsskjemaet.

De sakkyndige har eksaminert observanden vedr0rende eventuelt opplevd, hevet
stemningsleie i mer enn en uke, 0kt motorisk aktivitet, 0kt seksuell interesse, avkortet
SlZlvn, irritabilitet, og opplevd snakkesalighet, og konstaterer at han benekter slike
symptomer.

7.

SAMMENDRAG

Observanden er en na 32 ar gam mel mann. Han er f0dt i

Hans foreldre var gift, og hadde begge barn fra tidligere forhold .

Observandens

foreldre er begge i live.
lever alene, og er bosatt i Oslo. Observanden har tre halvsIZIsken, den seks ar eldre
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" morssiden,

er me 110m atte og tolv ar eldre enn

observanden pa farssiden.

foreligger ikke
opplysninger om alvorlige 0konomiske vansker eller rusmiddelproblemer hos noen i
observandens familie.

Observandens foreldre skilte lag da observanden var halvannet ar, og han flyttet
tilbake til Frogner i Oslo sammen med sin mor og

Observanden har etter skilsmissen aldri bodd fast sammen med sin far. Faren flyttet
observanden bes0kte ham der i perioden fra han var seks til14 ar.
Kontakten med far ble etter dette noe sjeldnere, og i perioden fra observanden var 16
var det lite kontakt mellom demo Observanden har ikke halt kontakt med sin far etter
at han fylte 22 ar.

Da observanden var tre ar tok hans mor kontakt med det lokale sosialkontoret for a
sl1!ke om opphold i weekendhjem for observanden. Begrunnelsen for dette var at
mor opplevde observanden $Om krevende. Dette ble forsl1!kt, men fungerte ikke, og
ordningen ble avsluttet.

I 1983, da observanden var fire ar gammel , tok

mor kontakt med

lokalt

famil ievernkontor, og familien ble deretter henvist til davaerende Statens Senter for
Barne- og Ungdomspsykiatri (SSBU). Familien var innlagt der over en periode pa
rundt en

maned i

1983.

Det har gJennom sa kens opplysning for I1!vrig ikke fremkommet holdepunkter for
alvorlig psykopatologi hos noen av hans slektninger,

foreligger

ikke opplysninger om alvorlige, psykiske vansker med innleggelsesbehov elier behov
fra bistand fra spesialisthelsetjeneste for I1!vrig familie.
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Det foreligger helier ikke
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opplysninger om at familiemedlemmer pa fars - eller morssiden har endt sill liv ved
selvmord.

ble vurdert som hjelpetrengende.
Del ble fores lall al observanden skulle plasse res i foslerhjem , men delle ble aldri
effekluert.

Far begjcerte a fa overf0rt foreldreansvar og daglig omsorg for observanden samme
ar. Saken ble f0rt for rellen , og del ble besleml al mor fortsall sku lie ha omsorgen
for observanden , mens ytlerligere ulredning ble gjort. Far frafalt i melioml iden silt
krav om foreldrerellen, og saken kom til forlik.

Del ble i 1984, pa bakgrunn av SSBUs bekymringsmelding, apnet unders0kelsessak
i hjemmet. Eller unders0kelser fanl man ikke grunnlag for fosterhjemsplassering .
Saken var oppe i barnevernsnemnda, og ble vedtall henlagl.

Observanden begynle tre eller fire ar gammel i barnehage. Han tilpasset seg godl,
hadde venner, og det rapporteres derfra inlel pafallende ved hans motoriske ,
psykologiske eller pedagogiske utvikling.

Observanden , hans mor og halvs0ster flytlet i 1982 Iii ny , fem roms leil ighel pa
Sk0yen i Oslo . ObselVanden begynle pa Sk0yen skole til vanlig tid . Han fullf0rte
barnetrinnet uten at det finnes opplysn inger om sosiale vansker, adferdsvansker eller
laarevansker. Han greide seg godt fag lig , og det var i ikke pa noe lidspunkl diskutert
eller effekluert Iilpassel opplcering, ulredning eller spesielle hjelpetiltak for ham.

Observanden gjennomf0rte dereller ungdomssko le ved Ris Ungdomsskole. Heller
ikke 'ra de nne perioden finnes opplysninger om al obselVandens funksjon pa skolen
skal ha vaart patallende , verken hva gjelder laareevner, sosiale forhold eller adferd.
Familien flyttet i 1994 til en mindre leil ighel, ogsa pa Sk0yen i Oslo.
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Barnevernet mottok ultimo 1994 melding om at observanden tre ganger var pagrepet
av politi, og anmeldt for tagging . Det ble reist underS0keisessak , og det ble avholdt
samtaler med familien. Saken ble avsluttet uten hjelpetiltak etter noen maneder.

Observanden gikk deretter ved Hartvig Nissen videregaende skole . Han fullf0rte og
bestod det f0rsle are!. Han bytlel deretter skole til Oslo Handelsgymnasium , der han
fullf0rte og bestod annen klasse.

Del foreligger ingen opplysninger om sviktende

$Osiar eller adferdsmessig funksjon fra denne perioden . Han sluttel ved skolen Iii jul i
Iredje klasse, og har senere ikke pabegynt eller fullf0r1 noen forme II uldannelse.

Etter at han sluttet skolen startet observanden eget firma som skulle forhandle
lelefonabonnementer. Han fors0kle seg i aksjemarkedet, men tapte en st0rre sum po3
opsjoner. Han hadde i tiIIegg kortere og lengre ansettelser i Here firmaer $Om drev
med lelefonsalg og brukersl0tte .

Observanden flytlet i 2001 hjemmefra . Han bodde elt
Oslo.

ar i el

Fra 2002 Iii 2006 bodde han alene i en leid
Observanden fra

leilighet i

1999 engasjert i ulik

forretningsvirksomhel $Om selvstendig naaringsdrivende. Del finnes opplysninger om
al forrelningsdriften for elt av firmaene var basert pa produksjon av falske diplomer.
Han drev ogso3 med salg av plass for utend0rs reklameplakaler, so3kalle boards, og
$Olgle ulike tjenesler innenfor IT - bransjen.

Observandens ulike firmaer ble elter

hvert lagl ned , og det sisle ble slat! konkurs i 2006/2007.

Observandens mor lilb0d observanden i 2006
han gjorde.

a Hytle hjem Iii sin mor i

Han har senere ikke hat! engasjementer verken som

selvslandig naaringsdrivende eller

gjennom ansettelser. Han har ikke halt innlekt

eller mottatt sl0tte fra offentlige instanser. Observanden trakk seg lilbake fra $Osial
kontakt med venner, og har frem til det aktuelle vaart mest inne po3 silt eget rom.
Hans mor s0rget for vask av hus og klaar, og hand let 09 laget mat for ham.
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Observanden bodde sammen med sin mor frem til han i mai 2011 nyttet til et leid
gardsbruk i 0sterdalen.

Observanden har intet kjent overforbruk av alkohol , vanedannende med ikamenter
eller illega le rusmidler. Han bekrefler a ha r0kt marihuana ved noen til anledninger.
Han har i tre perioder av noen maneders varighet benyttet anabole steroider. Siste
periode varte frem til de paklagede handlinger.

Observanden er na siktet slik del fremkommer i erklceringens innledende kapitlel.
Observanden har frembudl psykoliske symptomer under unders0kelsen.
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8.

DISKUS.JONJVURDERING

8 .1

INNLEDNING:

De sakkyndiges vurdering bygger pa sa kens dokumenter inklusive et sterre antall
DVD/CD-avher, komparentopplysninger, innhentede helseopplysninger, psykometri
og de sakkyndiges egne samtaler med observanden .

For a forsta premissene for vurderingen , ma man se hen til de deskriptive
(beskrivende) deler av erklceringen . Delle gjelder bade dokumentutdrag (inklusive
vurdering av observandens kompendium), og de sakkynd iges samta ler med
observanden.

Etter referat fra hver samlale i erklceringens kapittel 5 finnes en psykiatrisk status

presens som er de sakkyndiges oppsummering og vurdering av del symptombilde
sam beskrives gjennom den akluelle samta le. I del felgende , diagnosliske
vurderingskapittelet forelas en oppsummering av de sakkyndiges funn i en endelig,
diagnoslisk konklusjon .

Vurderingen fremslilles kronologisk , med gjennomgang av observandens liv bade
med hensyn pa symplomulvikling og funksjonsniva .

8 .2

DIAGNOSTISK VURDERING

Del foreligger gjennom sakens dokumenter og samlale med hans mor opplysninger
svarende til at observanden utviklel seg upatallende med hensyn til moloriske og
verbale ferdigheter gjennom sine fersle levear.

Observanden og hans familie var fra 1981 i konlakl med lokall barnevern.
Observanden ble den gang beskrevet av mor som krevende . Det finnes ingen
opplysninger

om

spesifikk

psykopatologi

hos

observanden

gjennom

denne

konlakten.

Observanden og hans familie oppholdl seg ved Sialens Senter for 8arne- og
Ungdomspsykiatri i perioden 01 .02.83 hi 25.02.83. I epikrise fra oppholdel beskrives
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samspilisvansker med mor.

Del foreligger ingen opplysninger om spesifikk

psykopalologi hos obsetvanden.

I brev Ii i barnevernel etter samme opphold beskrives obsetvanden som et

kontaktawergende. litt engstelig. passivt bam. med et manisk preget forsvar med
rast/os aktivitet og et patatt. awergende smil.

Del foreligger i brevel Iii lokall

barnevern ingen diagnose knytlel iii obsetvandens psykiske heise, og helier ingen
spesifikk beskrivelse av " vrig psykopatologi.

De sakkyndige har, gjennom samtaler med obsetvanden, hans mor, og de
innhenlede opplysninger ikke funnel holdepunkler for at det gjennom obsetvandens
oppveksl har vcert salt i verk liltak knytlel Iii hans adferd , inteliekluelie ulvikling elier
hans psykiske fungering . Del finnes helier ikke opplysninger scm l ilsier al del har

vaart knytlel bekymring Iii hans ulvikling frem Iii pubertelen .

Da obsetvanden var 15 ilr. i 1994 - 1995, ble del pil ny opprettel barnevernssak
vedrlllrende obsetvanden og hans tamilie hos lokall barnevern.
obsetvanden

10pel

av

1994

ved

flere

anledninger

Bakgrunn var al
var

anme ldl

for

laggingfskadeverk. Etter samlaler med obsetvanden og mor ble saken ikke funnel a
vaare alvorlig nok Iii a gil inn med hjelpelillak. Del fremkommer i saksdokumenlene
(ra barnevernel ingen bekymring knyttel Iii obsetvandens psykiske fungering .

Obsetvanden har, gjennom grunnskole og 10 og el halvl ar videregaende skole klart
seg noe over gjennomsnitlel god!. Han avsluttel imidlertid videregaende skole f0r
beslatt eksamen. Han ble.

sa langl de sakkyndige kjenner Iii. i forbindelse med dette

ikke henvisl Iii oppf"lging elier ulredn ing ved noen instans.

De sakkyndige finner f01gehg ikke holdepunkler for noen form for sikker skjevulvikling
gjennom obsetvandens barndom og oppveksl og derfor helier ikke holdepunkler for
al obsetvanden i fylier krileriene for noen form for adferds- elier ulviklingsforslyrrelse
hen hold Iii diagnosemanualen ICD-10 .

Obsetvanden har aldri erfart depressive faser med varighel pa 10 uker elier mer. Han
fremstar gjennom de sakkyndiges unders0kelser hell uten depressivl lankegods i
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form av skyld-, skam- eller hapl0shetsf0lelse. Han benekter opplevd tristhet,
gledesl0shet , redusert initiativ eller tiltaksl0shet.

Observanden har aldri erfart 10!tel slemningsleie med varighel ut over en uke. Han
frembyr gjennom de sakkyndiges unders0kelser ikke med 0kl psykomotorisk tempo,
eller

subjeklivt

opplevd,

10nel

stemningsleie .

sammenhengende og med normal synlaks.

Observandens

tale

er

Han har ikke lanke- eller talepress.

Han er affeklslabil. Det fore ligger ingen holdepunkter for sviklende impulskontroll,
verken i forhold til verba I eller fysisk utagering.

Del foreligger f01gelig ingen holdepunkter for verken depressivt eller 10net
stemningsleie, verken pa unders"kelsestidspunktel eller tidligere. Det fremkommer
gjennom komparenlopplysninger og vitneavh0r heller ikke holdepunkter for slike
symplomer, verken tidligere eller i lilknylning til del akluelle . De sakkyndige finner
med dette ikke holdepunkter for at observanden tilfredsstiller ICD-10-kriteriene for
noen affektiv lidelse.

Observanden arbeidet i perioden 1998 til 2002 som selvstandig naaringsdrivende, og
bodde fra 2001 sammen med venner i et bofellesskap. Det beskrives vanlig
tilknylning til venner og familie.

Det beskrives ogsa relasjoner til jevnaldrende

kvinner, dog ikke av veldig lang varighet.

De sakkyndige finner gjennom samlaler

med observanden, hans mor og gjennomgang av vilneavh0r ingen holdepunkler for
sikker psykopalologi hos observanden i denne perioden .

Fra 2002 beskrives noe minkende kontakt med jevnald rende . Observanden bodde
alene i Jeid leilighet. Del beskrives ingen relasjoner til kvinner. Observandens ulike
engasjemenler i ulik forrelningsdrift beskrives av ham selva vaare suksessfyll, med
mange ansatte og stor inntjening . Disse opplysningene kan, i f01ge observandens
egne opplysninger, ikke verifiseres verken gjennom hans ligningsattest eller i
foretaksregisler.

Det er de sakkyndiges vurdering at observanden i perioden 2002 til 2006 hadde en
tiltagende isolasjonstendens med gradvis sviklende funksjonsevne . De sakkyndige
har ikke sikre holdepunkter som kan si nar observandens psykotiske symptomer

Sak.,..., t t - t 2OWSENE-OTlR,us

Si de 22 3 av 243

debuterte, men det kan ikke utelukkes at symptomdebut var allerede

de nne

perioden .

Fra 2006 beskrives gjennom sakens samlede dokumentasjon en sikker end ring i
observandens funksjon .

Vitneavh0r av venner beskriver fra dette tidspunktet at

observanden trakk seg fra sosial kontakt, ble mer stille, flyttet hjem Iii sin mor, og
sluttet

a arbeide .

Fenomenene vurderes av de sakkyndige

isolasjon og manglende evne til

a vcere tilbaketrekning ,

a m0te arbeidslivets krav .

Observandens mor har beskrevet at observanden snudde d0gnet, spilte mye
dataspill, og fra delle tidspunkte t sail mest alene pa eget rom. Observanden deltok
ikke i vask og stell av leiligheten eller stell av egne klrer, og laget ikke mat selv. Ha ns
mor slod for innkj0p av matvarer. Observandens mor beskriver at observanden, eller
patrykk, ikke ville konlakte NAV for bistand , verken av praki isk eller 0konom isk
karakier. Symptomene vurderes av de sakkyndige a vrere omfallende funksjonssvikt,
bade praktisk , $Osialt, 0konomisk og med hensyn pa arbeidsevne.

Fra 2010 beskriver observandens mor en kvalilativ endring i observandens
vreremate . Hun beskriver at observanden fra delle tidspunklet var opplall av smilie,
egel utseende , og var ubehagelig intens, irritabel og sin!. Han ble 0kende opplalt av
a formid!e politikk og historie , og mor f01te seg presset av ham. Hun beskriver at hun
hadde vanskelig for a forsta hva han ville fo rmidle. Hun beskriver observanden $Om
he/t hinsides. og trodde pa alf fullet han sa. Fenomenene vurderes av de sakkyndige
Dette kan vel så godt beskrives som
narsissistens grandiose virkelighetsforståelse.

a vrere utrykk for psykotiske vrangforeslillinger.

Observandens mor beskriver at observanden ikke lenger sa ut til a vile hvor stor
avstand han skulle holde Iii henne , i det han kunne skifie pa a selle seg alt for nrer
henne i sotaen, Iii ikke a ville la i mot male n hun serverte. Adferden vurderes av de
sakkyndige

a

vrere

reguleringsvansker

vra ngfo resti lIinger.

sam

konsekvens

av

Det kan også være narsissistesn ulogiske og selvmotsigende adferd, der han
søker nærhet, men når den ikke besvares,på hans premisser, straffer sin mor
med avstand. Den verste straff en narsissist vet om.

Observanden har, frem Iii del akluelle , ikke mollatt behand ling fra
spesialislhelseljeneste.

paranoide

psykialrisk

Gjenomgang av journa l fra tastlege
I

ikke opplysninger om symptomer knyttel Iii alvorlig,
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psykisk lidelse . I april 2011 finnes et notat der fast legen beskriver at observanden i
telefonkonsultasjon gir uttrykk for a benytte munnbind inne. Fenomenet vurderes a
v<ere forankret i en paranoid vrangforestilling.

Observanden fremstod gjennom aile de sakkyndiges underS0keiser vaken, ved klar
bevissthet, og orientert for tid og sted og situasjon. Observanden benyttet tallverdier
og prosenter i st0rre grad enn de! som er vanlig i tale . Han benytter i samtalen et
teknisk, av-emosjonalisert og lite dynamisk sprak.

Observanden fremslod emosjonell avflatel, med fullstendig emosjonell distanse til
egen situasjon, og til de sakkyndige.

Observanden faslholder at del var reltferdig al ofrene ble drept, angrer ikke , og f01er
ingen skyld . Han mener at ofrene d0de 80m en konsekvens av hans kjaarlighel til det
norske folk. Bed! om en vurdering av egne handlinger, forbl ir hans betraktninger
empatil0se. Observanden vurderer hvilken betydning drapene har for hans egen
persons ry og fremtidig gjennomslagskraft, og videre hvordan drapene vii kunne
pavirke og eventuelt fremskynde del politiske prosjekt med fremtidig maklovertagelse
i Europa . Observanden er ikke i stand til a ta ofrene eller samfunnets perspekliv i
forhold til de paklagede handlinger.

Denne målrettethet minner om psykopatens instrumentelle vold. Den styres
av et mål, mens narsissisten styres av behovet for å såre den andre. Derfor er
det målet og ikke personene som betyr noe.

Observanden gir heller ikke uttrykk for

f01elser i forhold Iii sine naarmesle. Han

beskriver aile lemaer , fra egen barndom Iii de paklagede handlingers henrette/ser,
med el operasjonalisert sprak uten noen emosjonell komponent.

Observanden

fremstar med markanl affektavflatning og alvorlig empatisvik1.

Observanden har et lett slirrende blikk, og blunker en del.

Han fremstar med noe

redusert mimikk , og et lett lilstiv net kroppssprak i del han beveger seg svaart lile pa
slolen

under unders0kelsene.

psykomolorisk retardasjon.

De

sakkyndige

vurderer

delle

som

en

lett,

Det stirrende blikk er beskrevet typisk for psykopater. At han ikke beveger
seg i en setting med fortlenker og venstre hånd fastspent i transportbelte
under samtale er ikke underlig, men blir ikke vurdert.

Observanden benytter uvanlige begreper, eksemplifisert ved lavintensiv borgerkrig,

militcer orden, militcerdomssto/, avretter, og operasjon. Begrepsbruken er i sin helhet
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knyttet til observandens forestilling om at det foregar borgerkrig i landet, og vurderes
$Om uttrykk for bakenforliggende , altomfattende paranoide vrangforestillinger.
Breivik oppfatter seg å være i krig mot islamsk påvirkning, da er et slikt språk ikke unaturlig,
og iallefall ikke paranoide vrangforestillinger!

Observanden benytter uvanlige begreper som hevd. suveren. definisjonsmakt.
ansvar, kjaerlighet til folkef (mitt). unik. pioner og ny regent knyttet til beskrivelser av

sin egen posisjon. Begrepsbruken vurderes $Om uttrykk for bakenforliggende ,
grandiose vrangforestil linger.

Observanden presenterer selvlagede ord som nasjonaldafINinist. suicidalmarxist og
suicidalhumanisme,

ridderjustitiarius,

ridderjustitiariuskommand0r.

ridderjustitiariusmester og ridderjustitiariusstormester. Begrepene vurderes it vcere

neologismer.

Neologismer=nyord. dette skjer i mange normale miljøer og er ikke spesielt for ABB. En
får inntrykk av at de sakkyndige leter etter avvik til en diagnose.

Observanden mener at han gJennom hevd er ideologisk leder av organisasjonen
Knights

Temp/ar.

som

har

som

mandat

it

vcere

bade

militaer

orden,

martyrorganisasjon. militaerdomsstol. dommer, jury og avretter. Han mener han har

avsvar for a bestemme hvem $Om skalleve og d0 i Norge . Ansvaret oppleves reelt,
men tyngende . Fenomenene vurderes som en bisarre, grandiose vrangforestillinger.
Utopisk kanskje men neppe bisarre ideer i den setting de skjer i. Åpenbart grandiose.

Han mener en betydelig andel av befolkningen (flere hundre tusen) st0tter de
paklagede handlinger. Han mener hans kjcerlighet er overutviklet. Han mener han er
en pioner i en europeisk borgerkrig. Han sammenligner sin situasjon med historiske
krigshelter $Om Tsar Nicholas og Dronning Isabella .

Fenomenene vurderes $Om

grandiose vrangforestillinger.

Observanden mener det er sannsynlig, dog med noe varierende anslag av
sannsynlighet i prosent, at han at han kan bli ny regent i Norge etter statskupp og
maktovertagelse. Om han blir ny regent, vii han ta navnet Sigurd Korsfareren den II.
Han mener han har gitt fem millioner kroner til kampen . Han mener han kan fa
ansvar for deportasjon av flere hundre tusen muslimer til havner i Nord-Afrika .
Fenomenene vurderes som grandiose vrangforestillinger.

Observanden mener det foregar etnisk rensing i Norge. og at han lever i frykt for a bli
drept. Han mener at det vii kunne utl0ses en kjernefysisk tredje verdenskrig $Om
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f01ge av begivenhelene han ser seg selv sam en del avo Han mener det er en
pagaende borgerkrig i landet. Observanden arbeider med 10sningsforslag som skal
forbedre

var

norsk-etniske.

ski/smisseraten.

genetiske

pOOl.

utrydde

sykdom.

og

redusere

Han ser for seg reseNater (for Hurto/ket nordmenn H
). DNA-testing.

og massefabrikker for f0dsJer. Ideene vurderes som del av el bisart, paranoid
vra ngfo resti lIingssyste m.

Igjen dette var adferd vi så ved nazistenes politiske system.

Observanden mener at GWcksburgerne (Det norske og europeisk kongehuset, sakk
anm .) vii bli revoJusjoncerl fjemet i 2020. Som alternativ Iii at ny regent rekrutteres
fra Vokterradet, vii det bli foretat! DNA-testing av levningene etter Olav den hellige
eller Hara ld Hardnllde. Dernest vii det norske folk DNA-testes for
st0rst genetisk likhet, som

sa

a Finne

den med

kan innsettes sam ny regent i landet. Ideene vurderes

ogsa sam del av et bisart, paranoid vrangforestillingssystem.

H0rselshallusinose og eventuelle influensfenomener lar seg ikke bekrefte , i det
observanden fastholder at hans kommunikasjonsformer med meningsfeller er
hemmelig .

De

sakkyndiges

mistenker

at

h0rselshallusinose

og/eller

influensfenomener har vaar1 eller er tilstede, men har ikke sikre holdepunkter for
dette .

Observanden skifter pa a omtale seg selv sam jeg og vi, det vii si i enlall og fler1all.
De sakkyndige vurderer symptomel til a representere uklar idenlitetsopplevelse og
deperso nalisasjo n.

Men dette kan også forstås som et utslag av hans grandiose fantasier. Å
bruke "vi" gir inntryk av en tilhørighet og meningsfeller.

Observanden er tidvis vanskelig a fl1!lge , fordi han raskt skifter lema og ma bringes
lilbake ved sp0rsmal. Han assosierer rikt, og hans assosiasjoner bringer ham stor1
set! alllid, og uanset! innfallsvinkel, tilbake til sit! poliliske budskap, sin opplevde
misjon og posisjon.

Fenomenel vurderes som moderal assasiasjonsforslyrrelse .

Denne springing mellom ulike emner er typisk for narsissister som utsettes for press. De
hopper fra en beskrivelse og gjerne midt i en setning de ikke fullfører.

Nar han gls anledning til a for1elle fritt, oppholder observanden seg uavbrutt
krelsende rundl de samme lemaer. Han for1eller om og om igjen de samme delaljer
knyttet til egel ridderskap,

radikaliseringsprosessen,

organisasjonen Knights

Temp/ar, kommende slatskupp og maklover1agelse i Norge og Europa . Fenomenet
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vurderes av de sakkyndige $Om perseverasjon . Det forekommer ikke ratenstid eller
tankeblokk under samtalen. Observanden frembyr ikke desorganisert adferd .
Perseverasjon= stadig, uvilkårlig gjentagelse av en og samme handling eller forestilling (et ord, en melodi eller et utsagn
som man har fått på hjernen) og manglende evne til å skifte fra en aktivitet til en annen når stimulus endrer seg.

Observanden lillegger egne, private , og personlige erfaringer overordnet betydning
for samfunnsmessige forhold og beslutninger. Som eksempel pa delte nevnes at
observanden mener at hans bruk av snus, nikotin og godteri er krigsstrategier.
Videre beskriver han private bevegelser og gj0remal $Om retningslinjer for fremtidige
revolusjon~re

Observandens

riddere i sit! kompendium.

kognitive

Typisk grandiositet

funksjoner er upatallende

hva

gjerder begrensede,

intellektuelle funksjoner. Han er fokusert i samtale, har usedvanlig god hukommelse
bade for detaljer og situasjoner, og hans kompendium vitner om stor evne til
detaljrikdom og handtering av store saksmengder.

Han har og5.3 klart a planlegge

og utflZlre en uhyre kompleks handling .

Observandens evne til overordnet, sammensalt kognitiv forstaelse av seg selv og sitt
forhold til omverden er sviktende. Observanden evner ikke a se seg selv annet enn
fra eget perspektiv. Dette gir seg spesielt uttrykk i at han ikke forstar, eller kan sette
seg inn

i, omverdens reaksjon pa

de

paklagede handlinger.

Observanden

presenterer sine forventninger til omverdenens reaksjoner i trad

med egne

vrangforestillinger. Han beskriver sprengning og drapshandlingene som brutale men
geniale. Ha ns omtaler av handlingene er aparte og til dels bisarre, i det han omtaler
seg selv som helt, ridder og med for mye

kj~rlighet.

De beskrevne, psykotiske symptomer ser ut til a ha kommet gradvis.
holdepunkter for kontinuerrig forverring fra 2006,
symptomer, de sakk.anm .) langt tidligere .
total

funksjonssvikt,

bade

Det er

kanskje ogsa med prodromi (For-

Debultidspunktet faller sammen med en

sosialt, praktisk

og

yrkesmessig.

Fra

2009

har

observanden beskrevet tanker om avlytting og overvakning. Fra 2010 beskrives at
observanden i tiIIegg, gjennom vapenanskaffelse og rekognosering har handlet i trild
med sine psykotiske symplomer.

Psykotiske symptomer? Eller et utrykk for at hans grandiose virkelighetsbilde av seg
selv slår alvorlige sprekker når han i en alder må forholde seg til omgivelsene og faktisk
YTE! Lik covert narsissister som svikter i mellomenneskelige settinger (jobb,
utdannelse osv) så må det oppleves traumatisk for ABB å ikke få bekreftet sin
grandiose fantasi om seg selv.

I sin forklaring gilt til politi klokken 20.15 den 22.07.11 sier observanden at han er
kommand0f og sier vide re : Vi er korsfarere og nasjonalister. Observanden sier at de
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paklagende hand linger samme dag er uttrykk for starten pa en svcert blodig
borgerkrig. Han hevder i samme forklaring at Knights Temp/ar Norge har gilt ham
myndighellil a henrefte A·
militcere , politi-

e· og Co forn:edere . og al organisasjonen er den 0verste

og poliliske mynd ighet i Norge. Symptomene vurderes som

grandiose og paranoide vrangforeslillinger.

Diagnosemanualen ICD·l 0 oppsliller som generelle krav for al diagnosen schizofreni
skal kunne settes al minsl eft meget tydeUg , (allernativt 10 eller flere dersom
symplomene er uklare) symplom i symptomgruppene a) til d) ma ha vcert tilstede i
minsl en maned eller mer.

De sakkyndige finne r kravet oppfylt i det observanden i en periode pa en maned eller
mer har halt klare symptomer fra symptomgruppe:
(b): Vrangtorestillinger nar det gjelder persepsjon og kontroll , eksemplifisert ved

fl1!lelse av at observanden vet hva andre lenker.
(d): Vedvarende. bisarre vrangforestillinger, eksemplifisert ved ideen om at han er
dellager i en borgerkrig der han har ansvar for a avgjl1!re hvem som skal leve og dl1! ,
samt forventer maklovertagelse i Europa .

Diagnosemanualen

ICD·1Q oppstiller al diagnosen ogsa

kan seUes dersom

symptomer fra minst to av symptomgruppe e) Iii h) har vaart til stede i en v esenllig del
av tiden i en mimed eller mer.

De sakkyndige finner ogsa dette, alternative kravet

oppfyll i del observanden i en periode pa en maned eller mer har hatt klare
symplomer fra symptomgruppe:

(f): Tankeavbrudd eller -innskyte/ser. eksemplifisert ved periodevis perseverasjon ,
assosiativ lale og neologismer.
(h): Negative symptomer. eksemplifisert ved markant fl1!lelsesavflatning.

De sakkyndige tillegger at ogsa symptomer fra ICD·l O's symptomgruppe i) har vcert
tilstede med varighet pa over seks maneder;

(i): En betydelig og vedvarende kvalitetsendrfng av enkelte sider ved personlig
adferd, beskrevet ved markanl funksjonsfall med sosial, prakiisk og I1!konomisk
kollaps.
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Etter at de generelle kravene til schizofreni er funnet oppfylt, klassifiseres tilstanden i
hen hold

til

diagnosemanualen

ICD-10

undergrupper

avhengig

av

symptomutformingens profiL

Observanden frembyr et bilde av stabile, detaljerte og altomfattende , paranoide og
grandiose vrangforestillinger.

Symptomene har bisarr karakter. Observandens

frembyr ikke fremtredende forstyrrelser i viljesliv, talen er ikke forstyrret, og han har
ikke katatone symptomer.

Kataton: Forandret muskelspenning eller forstyrret motorikk.

F!2Ilgelig finner de sakkyndige at observanden tilfredsstiller kriteriene for ICD-10
diagnosen F 20.0 Paranoid schizofreni.

De sakkyndige viser til utredning av

observanden med psykometriske tester i kapillel 6.

De beskrevne unders!2lkelser

st011er diagnosen .

Observanden fremstar i samtalene med omfallende ideer om drap av navngilte
personer, eksempelvis kongefamilien, statsministeren og utenriksministeren.

Hans

liste over nordmenn som ma d0 om de ikke endrer politisk kurs favner flere hundre
tusen, herunder ogsa journalister, partipolitikere. markante samfunnsdebattanter,
intellektuelle og de sakkyndige.
tanker.

Ideene vurderes som omfallende, homicidale

Men dettee r jo ideer vi finner hos ekstreme muslimer også. Se demonstrasjon foran stortinget
18.1.2012, der de laget en vido med de samme trusler. dette er sykeliggjøring av politiske standpunkter.

Observanden benekter konkrete suicidale tanker eller planer. Han uttaler imidlertid
at egen d!2ld ved martyrfum er 0nskelig og et ideal. Han har vurdert selvterminering.
som han mener er knyttet til kapitulasjon under

stridshandlinger. De sakkyndige

finner at bade observandens beg rep martyrium og hans begrep seivterminering rna
forslas som selvmord. Observanden har hatt konkrete tanker og planer om delle, og
utelukker ikke at det kan bli aktuell pa et senere tidspunkt, for eksempel etter
rellssaken.

Fra en narsissist er slike beskrivelser mer et utrykk for en overgreven storhet og grandios selvopfatning. En
martyrdød avspeiler et enormt offer for slike. Det er tvilsom om de begår slike handlinger.

De sakkyndige vurderer at det er betydelig fare for at observanden kan fors0ke a
ende sill liv gjennom en hand ling rellet mot seg selv ogleller de han truer pa livet .
Observanden fremstar f01gelig bade suicidal og som en reell fare for andre .
De sakkyndige forstår ikke ABB sin bruk av slike "trusler" som et redskap til å bli tatt
spesielt godt vare på. Noe som bygger under hans grandiose selvbilde.
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De sakkyndige har vurdert om observandens symptomer kan vcere forenlig med
diagnosemanualen ICD-t 0' s kriterier for diagnosen F 22,0 Paranoid psykose. I f(/jlge
lCD-tO er dette er en lilsland som karakleriseres av enlen en enkeltslilende , eller
flere besleklede vrangforeslillinger. Krileriel er ikke oppfyll, i del observandens
bisarre vrangforestillinger dekker hele hans l ilvcerelse og tankeverden.

Tydelig f"lelsesavflalning , endrellale og adferdsendring er i f(/jlge ICD-10 heller ikke
forenlig med diagnosen.

Observanden har markant affeklavflatning, endrel tale i

form av assosiasjonsforslyrrelse og perseverasjon , og hans adferd er molivert av
hans psykotiske symptomer. De sakkyndige finner f(/jlgelig at ICD- 10 kriteriene for
diagnosen ikke er oppfylt.

De kan vel så godt være motivert av hans narsissistiske grandiositet!

De sakkyndige har dr(/jftet muligheten for at observanden tilfredsstiller kriteriene for
ulike personlighetsforstyrrelser.

For at det skulle vcere meningsfullt med slik

diagnoslikk, ma observandens grunnlidelse , paranoid schizofreni,
velbehandlet.

f(/jrst vcere

Bare i en fase hvor han stabill og over lid ikke har psykoliske

symplomer, vii det la seg evaluere om observandens manglende empati og hans
overordnede, kognitive svikl ogsa er personlighetsforankrede egenskaper.

Det har gjennom sakens dokumenter og de sakkyndiges unders"kelser ikke
fremkommet holdepunkler for at observanden har halt, eller har noe overforbruk av
alkohol. Han bekrefter a ha innlalt marihuana ved 10 anledninger, med siste inntak
mange

maneder

f(/jr

del

aktuelle .

Inntakel

kvalifiserer

ikke

Iii

noen

rusmisbruksdiagnose. Han har for (/jvrig ikke benyttet illegale rusmidler.

Observanden bekrefler at han ved i all tre perioder har benyttet ana bole steroider.
Den f(/jrste perioden var fra februar ti l mai 20 10.

Den andre perioden var fra

desember til februar 2011. Han benyttet stoffet som markedsf(/jres so m Winstrol.

Den tredje perioden varte 'ra 27. april til 15. Juni 2011, hvor observanden benyttel
stoffet som markedsf0res som Dianabol.

Denne perioden gikk direkte over i en

periode $Om varte frem til de paklagede handlinger, og hvor observanden opplyser a
ha inntalt Winstrol.
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Observanden har videre beskrevet at han brukte det oppkvikkende medikamentet
EGA-stack

(Efedrin, koffein

og

acetylsalisylsyre,

de

sakk.

anm .) forut

for

handlingstiden. Han opplyser at han benyttel Ire kapsler i l!Ilpel av uken f!llr del
aktuelle. Sisle innlak beskrives ill ha veert klokken 14.30 den 22.07.11 .

Han beskriver ikke symplomer pa avhengighet, eller opplevd , psykisk endring som
f!llige av bruken . Han beskriver heller ikke akutte intoksikasjonssymptomer, vei1<en
knyttet til bruken

av

steroider eller kombinasjonen av

efedrin , ko ffein og

acely lsalisylsyre.

Observanden har, i de periodene han har benytlel ana bole steroider og I eller EGAstack hatt psykoliske symplomer.

De sakkyndige finner ikke holdepunkter for al

sleroidene eller kombinasjonen av efedrin, koffein og acelylsalisylsyre har UtllllSt
symplomene , som beskrives sikkert Iii slede flllr den f0rsle ku ren med steroider ble
pabegynl i 2010, og ogsa var l ilslede uavhengig av innlak av EGA-stack.

De sakkyndige finner f!lligelig ikke ho ldepunkter for at bruken av steroider eller
kombinasjonen av efedrin , koffein og acely lsalisylsyre berettiger noen diagnose i lCD
-10-kapittelet Psykiske /ide/ser og adferdsforstyrre/ser som sky/des bruk av
psykoaktive stoffer. F 10- F 19. verken f0r, etter eller pa handli ngstiden 22.07 .11

De sakkyndige finner al observanden pa handlingstidspunktet 22.07.11 hadde innlatl
sleroider,

efedrin, koffein og acelylsa lisylsyre.

Bruken var ikke forankret i

medisinske behov, og vurderes derved medisinsk ubegrunnet.

Observanden

oppfyller med dette krileriene for ICD-l0-diagnosen F 55 misbruk a v ikkeavhengighets skapende sto ffer pa handlingstiden 22.07 .11.

Observanden har etter at han ble varetektsfengslet ikke inntatt rusmidler, steroider
eller noen kombinasjon av efedrin, koffein og acetylsalisy lsyre . Ha n oppfyller derfor
ikke krileriene for diagnosen pa unders0kelsesliden .

Samlet finner de sakkyndige at observanden

pa handlingstiden fylte ICD-to-

kriteriene for diagnosene
F 20.0 Paranoid schizofreni og

Sak.,.... 1,., 20WSENE·OTlR.us

Rettspsykia ttisk erklooring Breivi k, Anders Behring f.

Side 232 av 243

F 55 misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (steroider, koffein. efedrin og
acety/salisy/syre .)

Pit unders0kelsestidspunktet fylte observanden kriteriene for ICD-10-diagnosen
F 20.0 Paranoid schizofreni

8 .3 DETALJERT BESVARELSE AV MANDAT

Vedr0rende del rettspsykialri s ke begrepet " psykotisk", jfr. Slraffeloven § 44,
f0rste ledd , uttaler de sakkyndige fslgende:

Generell kommentar:
En psykose vii

innebcere en alvorlig realitetsbrist

form av

sansebedrag ,

tankeforstyrrelser eller klare vrangforestillinger.
•

Et

sansebedraq

vii

besta

av

h0rsels-,

syns-,

lukt-,

smaks-

eller

kroppshallusinasjoner. Hallusinasjonen har samme tydelighet og klarhet som
f.eks. vanlig syns- eller h0rselsinnlrykk , men ulen at del finnes noen reell ytre
arsak iii opplevelsen.

•

Tankeforsty"e/serer endringer i tankens form (ikke innhold)

Eksempler kan vcere stopp i lanken. nydannelser av begreper, eller manglende
sammenheng i tanke og lale .

•

En vrangforestillinq er endringer i tankens innhold (ikke form ) og vii vcere a ha en
fa lsk oppfalning av noe, en underlig ide , $Om a f01e seg overvaket og syslemalisk
forfulgt, pavirket og $Om ikke bygger pa fornuft eller iakttakelse. og som vii vcere
vanskelig a korrigere . VrangforestHiingen(e) kan vcere enkellstaende , isolerte.
fragmenlerte eller mer omfattende og samlet inntil del altomfattende .

•

Depersonalisasjon er en forandring i opplevelsen av seg selv . Vedkommende kan

f01e at han / hun er en fremmed , endrer idenlilet, er uvirkelig eller at han/hun ser
seg selv pa avstand.
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•

Derealisasjon er ntH noen opplever verden sam endret, annerledes eller uvirkelig.

Spesiell kommentar:
Del vises Iii den diagnostiske vurdering over, hvor observanden pa handlingstiden
22.07.11 finnes a fylle kriteriene for ICD -10 diagnosen F 20.0 Paranoid schizofreni.
Observandens alvorlige sinnslidelse var pa dette tidspunktet ubehandlet. Han har
heller ikke f0r eller etter de paklagede handlinger mottatt adekvat behandling for sin
sykdom.

De sakkyndige har gjennomf0rt omfattende unders0kelser av observanden , og
samlalene og de psykoliske symptomer som fremkom gjennom disse er ulf0rlig
referert i erklceringens kapittel 5, Obsel1/andens bakgrunn og for1<Jaring.

Observandens symptomer og diagnosliserte lidelse er innenfor den symptom- og
diagnosekrels som lilfredssliller krileriene Iii det juridiske begrepel psykose slik dette
er ment brukl i Siraffeloven §44 om ulilregnelighet.

Observanden har i hvert fall siden 2006 ar hatt
positive symptomer,

klar sykdomsutvikling med bade

(vrangforeshllinger, lankeforstyrrelser, depersonalisasjon , og

derealisasjon), og negative symptomer (Iolal empatil0shel, alvorlig affeklavflating
med inadekval affektbilde).

I lillegg frembyr han sviktende evne iii overordnede og

sammensatte kognilive funksjoner slik de sakkyndige har anf0rt foran.
Disse symptomer passer også inn i et bilde av en narsissist som i møte med
sosiale krav ikke strekker til, slik vi typisk ser det ved covert narsissisme.

Observandens funksjonstap slartet muligens allerede i 15-16 ars alder med lagging ,
anmeldelser og dernest opph0r av skolegang f0r videregaende skole var fullf0r1. De
sakkyndige har ikke sikre holdepunkler for progresjon av lidelsen med aklive
symplomer i perioden 1998 Iii 2006 . Observandens funksjon ser derimot ul Iii a ha
blitt gradvis svekket i perioden , i det han gravis trakk seg lilbake fra sosial konlakl, og
etter hvert fait hell ut av yrkeslivel .

Etter al observanden flytler hjem Iii sin mor i 2006 blir hans funksjonslap lola II, med
svikt bade av praktisk, 0konomisk, sosial og yrkesmessig karakter.

Fra samme

lidspunkt beskrives en progressiv ulvikling av symplomer, med et gradvis utbygget
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system av bisarre paranoide og grandiose vrangforestillinger, hvor observanden har
trodd seg a vaere deltager i en pagaende borgerkrig, som etter statskupp og
maktovertagelse skal delta i utformingen av el nyu Europa,

Observanden begynner a handle i trad med sine vrangforeslillinger fra slarten av
2010, med innkj0p og planlegging av vaepnede aksjoner.

Han har gjennom siste

halvannel ar f0 r de paklagede handlinger egnet all sin oppmerksomhel og tid Iii sit!
vrangforestillingsunivers, og hans mor bekrefter omfattende symplomer, patallende
adferd og sviktende kommunikasjonsferdigheler helt frem Iii del aktuelle.

Observanden erkjenner

a ha

ullllrt de paklagede handlinger. Handlingene anses

a

sla i direkte sammenheng med den vrangforestill ingsverden han opplever a vaere i
med borgerkrig, Irussel om utryddelse av egen rase , og frykl for void og drap pa del
han beskriver som mitt folk. Han mener a ha ansva r for a bestemme hvem som skal
leve og dill i landet. Hans ekstremt egosenlriske univers med naermest altomfattende
storhetsideer preger aile hans vurderi nger og hele hans fremloning uavhengig av
konlekst,og blir derelter drivkraften bak hans hand linger 22.07.11 .

Del foreligger ingen opplysninger om bra elier periodevis endring av observandens
psykotiske symptomer i 10pel av perioden flllr det aktuelle . Del foreligger fllligelig ikke
holdepunkter for al observandens symplomulforming ble endret scm en flllige av
innlak av

sleroider elier del oppkvikkende medikamenlet EGA-stack forut for de

paklagede handlinger.

De sakkyndige finner hele hans symptomutforming uforandret fra beskrivelsene f0r
og under de paklagede handlinger Iii under hele unders0kelsen.
Var ikke påvirket under undersjøkelsen i fengsel. Samme adferd som
med anabole + eca-stak.

KonkJusjonen blir f01gelig at observanden antas a ha wert psykotisk pa tiden for de
pakJagede handlinger og at han var psykotisk under observasjonen.

Vedrerende de rettspsykiatriske begrepene "bevisstles", jfr. straffeloven § 44
f0rste ledd, og "handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse som ikke var en
ffJlge av selvforskyldt rus", jfr. straffeloven § 56 c vii de sakkyndige uttale

felgende:
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Generell kommentar:
Med bevisst/0shet menes al en person av organiske eller psykologiske grunner ikke
er island til a innla eller bearbeide sanseinnlrykk (utf0re kognilive funksjoner) , og av
den grunn heller ikke er i sland iii a gjenkalle del $Om har hend!.
Det har jeg prøvd, og vet hvordan opleves.

Dette i molsetning Iii en psykologisk fortrengning, hvor en episode er innprenlet og
lag ret i hukommelsen, men vanskelig a gjenkalle fordi den oppleves som sterkt
Iruende , pinlig eller u!llnsket.
Eksempel pa en organisk arsak kan Va9re hjernerystelse , skade pa hjernen etter a ha
Va9rt utsatt for l!Ilsemidler eller utl!llsl ved rus. En psykogen innprentingssvikt kan
oppsta etter f.eks. ekstreme sjokkartede f01e lsesmessige opplevelser.

Spesiell ko mmentar:
Observanden rapporterer ingen epileptiske anfall, blackouts, hodeskader med tap av
bevisstheten, alvorlige s!llvnforslyrrelser $Om s0vndeprivasjon eller s0vnambulisme
(s0vngjengeri).

Observanden har bade i omfattende avh0r og i mange og lange samtaler med de
sakkyndige beskrevet sine handlinger den 22 .07.11 ned til minste detalj. Ogsa under
rekonslruksjon av hendelsene pa Ut0ya har han g ilt en detaljert fork laring $Om ikke
ute later noe tidsrom. Han angir dog en viss hukommelsessvikt for de mest detaljerte
beskrivelser der og mener selv at han ikke husker dette ford i han pa det tidspunkt var
under et enormt press og stress. Han kan imidlertid gj0re sammenhengende rede for
sine bevegelser og delvis for sine lanker ogsa fra de nne delen av handlingsforl0pel .

De sakkyndige har ingen g runn til iii anta at hans inntak av steroider og EGA-stack
skal ha hatt noen annen effekt enn at han gjennom disse inntak har kunnet stimulere
seg Iii

a overkomme fys iske barrierer med tungt ulstyr eller psykiske mindre barrierer

uten at inntaket har ber0rt hans realitet$Orientering nevneverdig. Observandens
opplysninger fra handlingstidsperioden er altsa detaljerte, og han beskriver a ha
gjennomf0rt komplekse og sammensatte prosesser relt forut for, under og rett etter
de paklagede hand linger.
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BevisstJ0shef forutsetter komplett erindringsulfall for tidsrommet , og kan derfor ikke

hevdes a ha vcert til stede .

Det vises i denne forbindelse til NOU 1990:5 samt

rundskriv fra Riksadvokaten 03.12.2001 .

I sakkyndige uttalelse dalert 07.11 .11 skriver professor i rettstoksikologi ved
Folkehelseinsliluttel, J0rg Ml1!rland under avsnitlet Analyseresultater:
I sitt kapittel Rusmiddelpavirkning i perioden kl 1200 - 1530. den 22.07.2011 skriver
den sakkyndige Ml1!rland:

(. ..J P!lItirkningen

i tidsrommet kl 1200 til 1530 vii etter den sakkyndiges vurdeling

kunne beskrives som en lett til moderaf pavirkning av et sentralnerv0st stimulerende
middel, noe avhenging av hvilken konsentrasjon man ligger til grunn forelB .
Pavirkningen

er vanskelig a sammenligne med alkoholpavirkning pa grunn av

fundamentale forskjeller i virkningsmekanismen

for efedrin og alkohol. men

pavirkningen kan etter den sakkyndiges skj0nnsmessige vurdering antage/ig sidestilles
mhp den pavirlming som kan oppnas etter et inntak av amfetamin (gjennom munnenJ
av doser av st0rre/sesorden 10 - 30 mg amfetamin ti/ ikke ti/vendte brukere. Den
sakkyndige legger da til grunn en viss forsterkning av efedrinvirkningene pga de
betydelige koffeinkonsentrasjonene som kan ha foreligget.

I sitt kapittel Mulighet for tilleggspa virkning som f01ge av jevnlig bruk av efedrin og
sleroider i perioden f0r den 22.07.2011 skriver den sakkyndige M0rland:
Den rappoftefte bruken av efedlin representerer ikke langvarige h0ydosebruk.
Analyseresultafene peker heller ikke i retning av h0ydosebruk. Mulighetene for en
efedrinutJ0st psykose av noen varighet ma dertor anses som minimale.

Den anf0fte bruk av anabole stereider vii etter den sakkyndiges vurdeling neppe ha
f0ft fil noen tilleggspavirkning, men en mulighet for forsterket aggresjon og hypomani
/ mani kan ikke utJukkes ful/stendig.

Sterk bevissthetsforstyrrelse er el juridisk begrep som ikke har noen klar, medisinsk

forlolkning. Straffelovradel beskrev begrepet sterk bevissthetsforstyrrelse i NOU
1974: 17 side 57 scm en filstand hvor et individs oppfattelse, orienferingsevne,
sansning og vurderingsevne

er sterk! svekket eller alveriig forsfyrret. UI (ra de

hervcerende sakkyndiges beskrivelser, den sakkyndige vurdering ved professor
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MlZlrland og betraktninger ovenfor, antas, med forbehold om rettens vurdering av
opplysningene, slik tilstand ikke

a ha

vrert tilstede og gir ikke holdepunkter for at

begrepet sterk bevissthetsforstyrrelse skulle komme Iii anvendelse.

De sakkyndige vii derfor konkludere med at observanden ikke antas a ha veert

bevisstll2Js eller ha handlet under en sterk bevissthetsforstyrre/se pa tiden for de
pakJagede handlinger.

Vedrerende de rettspsykiatriske begrepene "psykisk utviklingshemmel i hey

grad", jfr. slraffe/ovens § 44 annel /edd, og "/ettere psykisk utviklingshemmet",
jfr. straffelovens § 56

c, uttaler de sakkyndige felgende:

Observanden ble i tid lige barnear obselVert i barne- og ungdomspsykiatrien .
Bakgrunnen for delle ble beskrevet

a vcere en noe aktiv gult som slel ut sin mor, men

del ble ogsa beskrevet el samspillsproblem mellom mor og semn. Konklusjonen pa
obselVasjonen var al man anbefalle foslerhjem for obselVanden slik at alvorlig
psykopatologi ikke sku lie ulvikle seg . Del anf0res etter obselVasjonen inlet om noen
utviklingsforstyrrelse og heller ikke noe om evnereduksjon i noen form.

Observanden fremslar i

samtaler de sakkyndige og i avh0r med polili

inlellekluelle ressurser over gjennomsnittet. Han hadde gjennom grunnskolen

med
litt

over gjennomsnittlige preslasjoner. og del samme var lilfellel i videregaende skole
frem Iii han avslultel midi i Iredje klasse. Observanden hadde etter dette noen relalivl
upilfallende ar i del ordincere arbeidsmarked. De sakkyndige finner ikke grunn for a
mislenke noen evnereduksjon av noen art eller grad.

De sakkyndige finner a konkludere med at observanden antas ikke a veere psykisk

utvikJi ngshemmet i verl<en hl2JY eller leffere grad.

Vedrorende det rettspsykiatriske begrepet "en aivorlig psykisk lide/se med en

betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhoJd til omverdenen,
men ikke var psykotisk", jfr. straffeloven § 56 c, uttaler de sakkyndige
f"lgende:
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Posiliv konklusjon for del rettspsykialriske begrep psykose , jfr. slraffelovens § 44,
og positiv konklusjon for del rettspsykiatriske begrepet en alvorlig psykisk /ide/se
med en betydelig svekket evne til realistisk vurdeling av sift forhold til omverdenen.
men ikke var psykotisk, jfr. straffeloven § 56 c er gjensidig ulelukkende. Pa grunn av

posiliv konklusjon i mandatpunkt 1, over, bUr mandatpunktet ikke besvart .
Her begår de sakkyndige en grov feilvurdering. Hva om han ikke er psykotisk? Da har de ikke undersøkt eller vurdert alternativet
nemlig svekket evne tilralutetsvurdering men ikke psykotisk! Og det passer til en narsissist!

Dersom retten ikke skulle tillre de sakkyndiges konklusjon vedr"rende straffelovens §
44 i mandatpunkt 1, kan de sakkyndige utferdige en lilieggsuUalelse pa dette punk! .
Men forkstes psykose teorien, så ryker også paranoid schizofren diagnosen, fordi da åpner
den narsissistiske forståelsen seg.

Som en konsekvens av positiv konklusjon

mandatpunkt 1 besvares her

mandalpunkl :
Ti11egg dersom sa:!rreaksjon for utilregnelige er aktuelt

7.

Dersom de sakkyndige mener at observanden var i en til stand som
beskrevet i straffeloven § 44, eller er de i tvil om dette, bes prognosen for
sykdommenltilstanden utredet. De sakkyndige bes utrede hvilken
behandling og hvilke andre tiltak som rna til for a fa en optimal prognose,
hvilken bedring man da kan oppna, og tidsperspektivet for dette. Det skal
s12rlig utredes hvilken oppf"lging observanden far fra helsevesenet ved
unders"kelsen.

De sakkyndige bes ogsa utrede prognosen , herunder risiko for fremtidige
voldshandlinger, dersom observanden ikke far slik behandling/oppf"lging.

Prognose for tilstanden
De sakkyndige har funnel at observanden tilfredssliller diagnosemanualen ICD-l0's
krilerier for diagnosen F 20.0 Paranoid schizofreni.

Han har hatt symptomer pa

lidelsen i hvert fall siden 2006, med gradvis forverring. Han har ikke pa noe tidspunkt
opps"kt , eller mottatt psykiatrisk behandling for sin lidelse.

Schizofreni er en livslang , psykisk lidelse med en lolal livstidsprevalens pa rundl 1%.
Symplomene oPPslar vanligvis i ung voksen alder. Diagnosen er basert pa
pasientens selvrapportering av opplevelser og pa observert atterd. Det finnes
forel"pig ingen laboratoriepr"ver som kan pavise schizofreni. Det finnes heller ingen
kurativ behandling for lidelsen .
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Forskning har ikke kunnet isolere en enkeltstaende, organisk arsa k til schizofreni,
men man vet at genetikk spiller en vesentlig rolle for utvikling av sykdommen .
tiIIegg synes nevrobiologi, rusmisbruk , samt psykologiske og sosiale prosesser a
spille inn .

Som et resultat av de mange mulige kombinasjonene av symptomer, er det
omdiskutert hvorvidl diagnosen beskriver en enkelt lidelse, eller om del er snakk om
flere , adskille syndromer.

Del er funnel uvanlig h0Y dopaminaktivrtel i del mesolimbiske omradel av hjernen
hos mennesker med schizofreni . Grunnpilaren i behandlingen av schizofreni er
anlipsykotiske medisiner. Denne Iypen medikamenter fungerer primrert ved a
undertrykke dopaminaklivilelen i hjernen .

Dette er ikke målt hos Breivik!

I alvorlige tilfeller, der pasienten kan vrere en fare for seg selv og/eller andre , kan
sykehusinnleggelse vrere n0dvendig i kortere eller lengre perioder.

Lidelsen anlas hovedsakelig a pavirke kognitive evner, men den bidrar ogsa vanligvis
til kroniske problemer med atferd og f0lelser. Gjennomsniltlig forventet levealder for
personer med schizofreni er 10 til 12 ar lavere enn for personer uten lidelsen som
f01ge av flere fysiske helseproblemer og h0yere selvmordsrale (omlag 5 %).

Del finnes Ire behandlingsformer sam i oversiklsartikler viser sikker effekt ved
behandling av paranoid schizofreni. Delle er psykoedukasjon 1, assertive community
treatment (ACT)2 (pa norsk kalt oPPs0kende behandlingsteam), og behandling med
anlipsykotisk medikasjon 3. Behandlingsformene er overlappende og ma sees i
sammenheng , da psykoedukasjon er en de l av ACT, og en av ACT's fremsle formal
er a vedlikeholde den medikamentelle behandlingen .

Psykoedukasjon har sam formal a 0ke pasienlens kunnskap om og kjennskap Iii
egen sykdom . Opplaeringen skal vaere slruklurert og systemalisk, og har blanl annel

, http://\\oWw.cochrane.orglreviewsieniabOO2831.html:
l http://w\\oW.cochrane.orgireviewslcnlabOO1089.htm I
• Kane j. Mherence Issues and sok..tions with antipsychotic thempy
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$Om form al a l<ere pasienlen opp Iii selva gjenkjenne varselsymplomer og selv ha el
repertoar av adekvale meslringsstralegier klar ved 0kl symplomlrykk.

Hovedprinsippet i ACT.organisering er tverrfaglige leam med psykiater, psykolog ,
$Osialarbe idere, sykepleiere og rehabilileringspersonelL

Slike leam gir Ijenesler i

sykehus, hjemme, pa skole eller jobb eller der pasienlen befinner seg og er
lilgjengelig hele d0gnel.

De

holder konl akt ogsa med pasienter som ikke

samarbeider. Teamene er spesielt opptatt av at forskre vne medikamenter inntas.
Den lerapeutiske tilna9rmingen er psykoedukaliv .

Kontinu erlig,

medikamentell

behandling

er

den

enkellfakloren

i behandling av paranoid schizofreni .

vikl igste ,

prognosliske

Oversiktsartikler' viser at

behandlingsavbrudd eller ikke -optimalt innlak av anlipsykolisk medika sjon glr en
formidabell forh0yel risiko for tilbakefall , bade pa kort og leng re sikt.

Medikamenlell behandling av paranoid schizofreni er ikke en statisk, men en
kontinuerlig og dynamisk ulfo rdring .

Eksempelvis kan avmagring, vekt0kning,

febersykdom , eller forekomst av annen kroppslig sykdom gj0re del n0dvendig med
raske end ringer i dosering eller valg av preparal.

Pa lignende VIS kan bivirkninger eller darligere behandlingsrespons gj0re del
n0dvendig med medikamentelle jusleringer. Det kan ogsa v<ere n0dvendig a fatte
vedtak om tvungen behandling med legemidler, dersom del skulle vise seg al
observanden ikke evner a f01ge opp sin medikasjon innenfor rammen av frivillighet.

Fo rdi observanden ikke har mottal! behandling for sykdommen har de sakkyndige
inlel grunnlag for a vurdere hvordan han kan forventes a respondere pa behand ling.
Pa generelt grunnlag antas at hans symptomprofil vii Va9re vanskelig a beha ndle
fullgodt. Delle fordi del ofte sees raskere og bedre effekt pi! persepsjonsforstyrrelser
og alvorlige lankeforslyrrelser enn pa omfaltende vrangforeslillinger som har slat!
over lang lid. Kun den videre , kliniske utvikling vii kunne gi sikker kunnskap om
delle .

• Ka"",.I1-f. N Engl J Med. 1996)34:34-41
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Den klart viktigste utfordringen i forhold til observandens medikasjon vii

vcere

a

a

fange opp om han selv skulle slurve med, eller helt la vcere
ta antipsykotisk
medisin. Med henvisning til Nancy Andreassen 5 vii dette best kunne gj0res dersom
det regelmessig gj0res bruk av verld0Y som raskt fange r opp selv mindre endringer i
observandens symplombilde .

Slik hans symplomutforming har vcert, ville slik

monilorering kunne gj0res ved for eksempel bruk av PANSS , posiliv og negaliv
subskala.

De sakkyndige er videre b edt om en vurdering a v ris iko for fremtidige
voldshandlinger, ders om ob servanden ikke ta r slik behandling / opptr;Jlging.

De sakkyndige har vurdert hvorvidt strukturerte risikovurderingsinstrumenter, som for
eksempel HeR 20 vii kunne bidra Iii

a ulrede observandens risiko for fremlidig void.

Premissgrunnlaget for slik scoring er bredl, og de sakkyndige vurderer at en slik
scoring ville undereslimere observandens faktiske risiko for fremtidig void, fordi hans
farlighel i sin helhet synes

a vcere knytlel til hans aktive , psykotiske symptomer.

Dellegges Iii grunn at observanden har uf0rt de paklagede handlinger, og ved deUe
drept 77 per$Oner med 0nske om

a drepe flere hundrede. Bakgrunnen for drapene er

hans paranoid psykotiske vrangforeslillinger om at han er deltager i en borgerkrig,
der han har ansva r for a beslemme hvem som skal leve og d0. Hans misjon er a
frelse hele den vesllige verdens ku llur og gener.

Han mene r at han gjennom

drapshandlingene oppviser ridderskap og grensel0s kjcerlighet, og ved dette gis hevd
til fremtidige maktposisjoner i Europa og Norge. Drapene var planlagt.

Observanden har vist evne til langsiklig planlegging og gjennomf£lring av sine
drapsforseU. Han har, i samlale med de sakkyndige , fastholdt al en rekke personer
vii bli drept ogso3 fremtiden. Antaliet har variert fra et par tusen til flere hundre tusen ,
og observanden nevner forskjellige scenarioer scm kan resultere i drap.

Observanden beskriver at drapene vii matte skje $Om hevn for hand linger de omlalte
personene alierede har Utf£lrt . Observandens drapstanker knytter seg til offisielle
l Nancy Andreassen el a~ Remission in Schizophrenia: Propos«! Criteria and Rationale for Consensus. Am J
Thychiatry2005; 162: 441·449
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personer som statsminister og medlemmer av kongefamilien , men ogsa mennesker
uten offisiell status som ansatte ved universitetet,

ansatte i ulike mediebedrifter,

ansatte ved kjernereaktoren i Halden og demonstranler i demonslrasjonslog.

Observanden inkluderte ogsa de sakkyndige i sine drapstanker.

Tankene dukket

opp etter at observanden over noen tid hadde hat! samtaler med de sakkyndige. De
sakkyndige finner grunn Iii a nevne deUe fordi observandens drapstanker ved delle
apenbart er dynamiske, og pavirkes av den konleksl observanden Iii en hver tid
befinner seg i.

De sakkyndige anlar al en lignende utvikling vii kunne skje i fremtiden, og vurderer
al det er en betydelig risiko for al mennesker i observandens naerhet, $Om ansatte i
fengsel elier sykehus, ogsa kan bli en del av hans paranoide vrangforeslillingsverden
og inkluderes i hans drapslanker.

Kontinuerlig, antipsykotisk medikasjon i adekvat dosering, oppf01ging og monitorering
av tilstanden av kvalifisert persona Ie og etter hvert opplaering i gjenkjenning av egne
symplomer vii vaere n0dvendig for a oppna symplomkontroll. Monilorering er ogsa
aktuell som maling av blodkonsenlrasjon av anlipsykotisk be handling.

Manglende

symptomkonlroll kan vaere en konsekvens av at observanden ikke mottar behandling,
eller el resullat av manglende effekt av antatt adekval behandling.

De sakkyndige finner, av grunner $Om er nevnl overfor, at el mulig utfall er

al

behandlingsresponsen kan vaere liten til fravaerende. Observanden har ingen
sykdomsinnsikl. Del er derfor grunn til a anta det ogsa kan by pa problemer a oppna
behandlingsallianse og friv illig inntak av anlipsykotiske medikasjon.

De sakkyndige anser at observandens risiko for fremtidig void dersom man ikke
Iykkes i a oppnil symptomkonlroll er meget h0y.
De sakkyndiges vurderinger i henhold Iii mandatet anses begrunnel

del

ovenslaende.
Det tas forbehold om retlens vurderinger av de foreliggende opplysninger.
Aile de ovenstaende vurderingene er basert pa et klinisk skj0nn $Om innebaerer
usikke rhelsmomenter.
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9.

KONKLUS.JON

De sakkyndige fi nner etter utf0rt rettspsykiatrisk unders0kelse av Anders Behring
Breivik, f. 130279 f0lgende :

I. AD UTiLREGNELIGHET (§ 44)
1. Observanden var psykotis k pa tiden for de paklagede handlinger
2. Observanden var psykotis k under observasjonen
3. Observa nden var ikke bev isstles pa tiden for de paklagede hand linger
4. Observanden er ikke psykisk utv iklingshemmet i h0Y grad

II. AD STRAFFELOVEN § 56 C
1. Observa nden hand let ikke under sterk bevi ssthetsforstyrrelse
2. Observa nden er ikke p s ykisk utv iklingshemmet i letlere grad .

Oslo 29.11 2011

Torgeir Husby

Synne S0rheim

Avdelingsoverlegel Spesialist i psykiatri

Spesialist i psykiatri
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