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På jakt etter mødrenes
hemmelige sex-partnere
Fride (30) og Mathias (40) har til felles at den de trodde var «pappa», ikke var det. Mathias ble så paranoid at
han fryktet han ikke er far til sin egen sønn heller.

Fride Reinton fikk først som 24-åring rede på at «pappa» ikke er
hennes egentlige far.

Da moren ikke ville oppgi hvem som er faren, så hun seg tvunget til
å gå rettens vei. Men det hjalp ikke.

GRÅT SAMMEN I REGNET

Dagen etter at artikkelen prydet forsiden til BA, ble hun kontaktet av
en mann fra Åsane.

– Han mente bestemt at jeg kunne være datteren hans, sier
hun.

Fride Reinton er født i Bergen 10. august 1983, mens Mathias Davidsen er født i Vadsø 4. juli 1973 og oppvokst i Trondheim. BA har kontaktet mødrene
deres. Begge avstår fra å kommentere saken. Fride leter etter kandidat nummer seks. Mathias har tatt åtte DNA-tester i jakten på sin biologiske far.
Foto: SKJALG EKELAND

Stian Hæreid Espeland
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30-åringen fra Bergen beskriver hvordan de to dager senere møttes
på Saue Camping utenfor Voss.

Det regnet trollkjerringer. Fride løp i gjørmen over campingplassen,
og kastet seg i armene på ham.

– Det var sterkt. Mye følelser. Vi gren begge to. Jo mer vi snakket
og studerte hverandre, desto sikrere ble vi.

Men nei. DNA-prøvene viste at han ikke var hennes biologiske far
han heller.

– Forferdelig tungt. Han er min sosiale drømmepappa, en
«liksompappa» som vil være der for meg uansett. Han er blitt glad i
meg, og jeg er blitt glad i ham, sier hun.

Fride fikk også et anonymt tips fra en som mente hun var lik en
søskenflokk. Hun kontaktet dem, og DNA-testene ga en
treffprosent på 97.

– Jeg har aldri vært så nær.

Men den potensielle faren ønsket ikke å bidra til en endelig avklaring.

Han dro utenlands.

Heldigvis mottok Fride et brev fra ham. Da fikk hun en idé. Han har sikkert slikket
på konvolutten, tenkte hun.

Ganske riktig. Spytt fra konvolutten var nok til å få bekreftet at det ikke var faren.
Ved å kryssjekke med prøvene fra søsknene, kunne hun være helt sikker.

– Finner jeg den riktige, er jeg forberedt på å bli avvist. Det viktigste er å få svar,
sier hun.

FIKK SJOKKET NESTEN SAMTIDIG

Fredag den 13. desember 2007 fikk Fride sjokkbeskjeden.

Dagen før samme år, fikk Mathias Davidsen sitt livs største forskrekkelse.

Historiene deres har mange fellestrekk. De ser på hverandre og beskriver en
unik gjensidig forståelse.

Fride er tobarnsmor bosatt i Eikelandsosen, mens tobarnsfaren Mathias holder
hus på Nordnes. De snakker ofte sammen på telefon.

– Vi har svært god støtte i hverandre, sier Fride etter å ha forklart at de ble
oppmerksomme på hverandre gjennom media.

Mathias nikker. Det er grunnleggende viktig for dem begge å vite hvor de
kommer fra.

Barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav er nedfelt i FNs barnekonvensjon.
Derfor frustrerer det dem at det likevel ikke får konsekvenser for mor om hun tier
eller lyver.

– Det tar utrolig mye energi og spiser deg litt opp, sier han om uvissheten.

– HOLDT PÅ Å BLI GAL

I likhet med Fride valgte Mathias å forfølge en voksende mistanke om at noe ikke
stemte.

Han og søsteren er såpass ulike at de spekulerte i om de kanskje ikke hadde
samme far.

DNA-prøvene avslørte at han ikke var far til noen av dem. Løgnene startet altså
for 45 år siden da søsteren ble født.

Videre forteller Mathias at moren bløffet om terminen hans for å dekke over det
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hun hadde gjort.

På unnfangelsestidspunktet kan moren hans ha oppholdt seg både i Trøndelag
og i Finnmark, har han funnet ut.

– Hun har hatt det travelt og bryr seg kun om å redde eget ansikt, sier han.

Mannen som i over 30 år har vært faren hans, ble mindre overrasket enn Mathias
ventet da han fikk vite at han var ført bak lyset.

– Han sa at det ikke forandrer noen ting.

– Et drøyt år etter at vi fikk vite at pappa ikke er pappa, så døde han. Et nytt slag
i siden, sier 40-åringen.

Mathias forteller videre at han i en periode ble paranoid. Han tvilte på alt og alle.

– Jeg var i ferd med å bli gal. Hva om jeg ikke er pappa til sønnen min? Hodet
mitt ble fylt med slike tanker.

– Det gikk så langt at jeg bestilte DNA-test for å forsikre meg. Heldigvis var
svaret positivt, sier han.

Og heldigvis tok hans ektefelle det langt finere enn han fryktet.

– LIVSKRISE UTEN SLUTT

Da Mathias og konen ventet barn nummer tre, måtte svangerskapet avbrytes på
grunn av en alvorlig genfeil.

– Barnet ville dødd i livmoren, sier han.

En av grunnene til at han vil vite hvem som er faren, er medisinske. Han vil vite
om eventuelle arvelige sykdommer, noe Fride kjenner seg igjen i.

Mathias fikk navnet på fire farskandidater av trønderen han trodde var faren og
av morens søstre.

– Da jeg sendte begjæring om DNA-test av alle fire, sa tingrettsdommeren at jeg
risikerte motsøksmål. Han ba meg velge de to som var mest sannsynlige.

– Jeg valgte en nabo i Finnmark og en som fortalte meg at han snakket med min
mor om at han kunne være faren da hun var gravid.

Svaret ble negativt på begge prøvene. Da Mathias sendte begjæring om DNA-
test av de to andre også, ble han avvist. Han hadde jo allerede bommet to
ganger.

– Det var ifølge Bergen tingrett for løst fundert, sier Mathias.

Han tapte i lagmannsretten også, og ble fortalt at han fikk spørre dem personlig.

– Retten kom til at det var for stor belastning for dem. Hva med meg? Jeg
er jo offeret.

– Og hvordan går man frem? Det finnes ingen oppskrift på hvordan man spør
folk om de kan være faren din, sier Mathias oppgitt.

Nå venter han svar på nok en DNA-prøve. Fride står derimot fast. Det eneste
hun vet er at faren mest sannsynlig er fra Bergensområdet.

– Jeg har lært meg teknikker for å håndtere hverdagen, men jeg lever i praksis i
en livskrise som aldri tar slutt. Som mor selv forstår jeg ikke hvordan min mor kan
utsette meg for dette med vitende vilje, sier Fride.

VIL HJELPE ANDRE OG ENDRE LOVEN

Etter oppslaget i BA fikk Fride Reinton enormt mange henvendelser. Mye var ren
sympati, men vel så mange tok kontakt fordi de er i samme situasjon og ville ha
rådgivning.



26.12.13 22:17På jakt etter mødrenes hemmelige sex-partnere | ba.no

Side 4 av 4http://www.ba.no/nyheter/article7066956.ece?service=print

På jakt etter
mødrenes
hemmelige
sex-partnere
Fride (30) og Mathias (40) har til
felles at den de trodde var
«pappa», ikke var det. Mathias ble
så paranoid at han fryktet han ikke
er far til sin egen sønn heller.

Slik blir været
på nyttårsaften
Meteorologen mener det er gode
sjanser for opplett på nyttårsaften,
men helt sikker er han ikke.

– Vi har aldri
snakket om å
gi oss
Real Ones feirer 20 år som band i
februar. Feiringen tar de nå.

– Kjører i
kveld, ring tlf
********
2. juledag: Piratenes store kveld?

– Det finnes ingen å henvende seg til. Uansett om jeg finner min far eller ikke, vil
jeg starte en interesseorganisasjon for barn i min og Mathias sin situasjon, sier
Fride.

Årlig fødes cirka 2500 barn i Norge med ukjent far, ifølge Medisinsk
Fødselsregister. Over ti tusen barn i Norge er registrert med ukjent far.

Mathias Davidsen tar til orde for at mor skal være pliktig til å opplyse hvem far til
barnet er ved fødselen.

– Når de kan føre opp far ukjent, er det for enkelt. Loven bør endres. Ved incest
og voldtekt er jeg med på det, men kun hvis forholdet er anmeldt. Hvis ikke kan
alle dra det kortet. Myndighetene må legge mer press på mor for at hun skal
være ærlig ved fødselen. Det bør være straffbart å oppgi uriktige opplysninger,
sier Mathias.

– DNA-prøve bør være obligatorisk for å sikre at det er riktig far,
argumenterer han.

På forsiden nå

TIPS OSS
Telefon: 800 33 044
MMS: bafoto til 2229
SMS: basum til
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nyhet@ba.no

KONTAKT OSS
Chr. Michelsens gate
4
Postboks 824
Sentrum
5807 Bergen
Telefon: 55 23 50 00
Telefaks: 55 31 00 30
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Salgssjef annonse: Karl Espen
Iversen
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her
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