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JEG HAR STORE problemer. Jeg tenker veldig 
mye.
- På hva da?

- Av og til på det som har skjedd. Og jeg kan fort 
hisse meg opp på forskjellige ting som har skjedd. 
Det kan fort gå ut over andre folk, når du har hatt 
sånne problemer. Og at du begynner å tenke på de 
problemene. At det kan fort komme ut et sånt et 
liv igjen, selv om du prøver, og har vært fri veldig 

lenge fra noe sånt. Bare at selv om det er noe bitte 
litte grann i mot deg, så… Jeg har holdt meg nokså 
alkoholfri, hvertfall i sju år. Men du kan si hissig-
heten har alltid vært der.

- Det er jo en som bor her… Bare han begynner 
å irritere meg, begynner jeg, kan du si… Men det 
har aldri vært vold. Men mange ganger har jeg 
begynt å tenke på det at, nå er det nok. Nå greier 
jeg liksom ikke bare… Nå er det rett før det smeller. 
Jeg har mange  ganger gått rundt med de tankene 
der, at… Nå skjer det… Mange ganger har jeg hatt 
tanker om å drepe ham igjen. At nå skal jeg pinadø 
drepe han, hvis jeg får sjansen, liksom.

BØR JEG VÆRE nervøs, siden jeg skal til en 
øde plass og tre"e en utviklingshemmet 
mann som slo i hjel for en sekspakning øl? 

Bør jeg bekymre meg over drapstankene i telefon-

samtalene våre?
Det er gnistrende sol og blå himmel, men dal-

føret jeg kjører ned i er dekket av bomullstjukk 
tåke. Noen skrudde liksom over til svart-hvitt, og 
sikten forsvant. Jeg ser ikke stort mer enn de nær-
meste brøytekantene, elva og skogen, som glir over 
i et snødekt åkerlandskap, som i filmen Fargo.

    Det hvite boligkomplekset ligger på et gårds-
tun, akkurat så langt fra nærmeste bussholdeplass 

at rømlinger skal kunne bli tatt igjen. Han 
står utenfor kjellerleiligheten sin og speider 
etter meg – jeg vet han har stått slik i en 
times tid. Han er en spinkel og normalt 
utseende mann i slutten av 30-åra, iført 
traktorstøvler og en gul, vaktmesteraktig 
kjeledress. 

Han viser meg inn, og en duft av såpe 
og godlukt slår mot meg. En konsekvens av hans 
strenge renholdsregime, og tre-fire godlukt-
dingser i hver sin stikkontakt.

- Ka#, spør Roger, peker på ei TV-kanne på 
salongbordet og lener seg tilbake i sofaen.

- Ja, takk. Wienerbrød?
- Nei, takk.
Leiligheten er på 50 kvadratmeter. Stue, kjøk-

kenkrok, sovealkove og bad. På veggene henger en 
rekke medaljer med halsbånd i rødt, hvitt og blått, 
fra fotballcup´er og andre tilstelninger. Et diplom 
for bestått brannslukningsøvelse. Autografene til 
gutta i bandet Donkeyboy på baksiden av en papp-
tallerken. Et Tiger-bilde over senga. Bilder av en 
smilende Roger med «ungene til sjefen» - stedets 
bonde. I bokhylla står seks høytalere, på 300 Watt, 
ifølge Roger. 

Det er sprosser i vinduene, ikke gitter. En 

interndør midt i leiligheten leder opp til de ansatte 
i etasjen over.

Det er sju år siden han ble dømt for å ha slått 
og sparket en mann i hjel. Roger er farlig, fastslo 
Haugesund tingrett. Siden han er utviklingshem-
met, med en IQ så lav som 41, kunne han ikke straf-
fes. Han ble derfor dømt til tvungen omsorg, en 
ordning myndighetene innførte i 2002. Så langt 
er 19 utviklingshemmede blitt dømt til tvungen 
omsorg, fordi de er utilregnelige og anses som for 
farlige til å vandre rundt i samfunnet. 

Flere fagfolk jeg har snakket med mener dom-
mene i mange tilfeller betyr at personen får den 
beskyttelsen mot seg selv, som det o"entlige for-
lengst skulle ha tilbudt. I tillegg får samfunnet 
beskyttelsen det har krav på. Brannstiftingen, 
voldtekten eller drapet blir inngangsbilletten til 
en omsorg vedkommende skulle ha hatt.

Roger blir fortsatt passet på 24 timer i døgnet, 
boende i en kjellerleilighet 40 mil unna hjemkom-
munen Haugesund. Jeg er her, på besøk hos den 
farlige mannen, for å forsøke å få svar på noen van-
skelige spørsmål. Hvorfor ble Roger drapsmann? 
Hva gjorde Norge for ham i årene før det gikk så 
fryktelig galt? Var han en tikkende bombe som 
måtte drepe for å få hjelp?

FAEN I HELVETE, sier Roger, andre gang 
mobilen hans ringer.
Vi har så vidt begynt å snakke om oppvek-

sten på Jørpeland i Ryfylke. Han mumler i telefo-
nen. Det ringer igjen. Han mumler i røret. Jeg spør 
om det er noe spesielt.

- Neeee—eei, svarer han.
- Mor mi er død.
- Mor di er død?
- Ja.
- Når fikk du vite det?
- Nå.
- Nå? I telefonen akkurat nå?
- Ja.
Jeg reiser meg, kondolerer og sier at vi bare får 

avslutte samtalen, så han får samle tankene.
- Nei, nei, nei. Bare sitt, bare sitt, sier han.
- Men hvis du trenger å ha dagen til å slappe av 

og…
- Nei, nei. Bare slapp helt av. Jeg sier det til deg.
- Ja, du tror ikke..?

- Neeeei. Du skal bare ta det helt med ro.
Roger smiler trøtt.
- Jeg har vært borti verre ting enn dette, sier 

han.

NOEN DAGER SENERE er det begravelse 
i Stavanger. Roger er flydd sørover for å 
delta. I morens dødsannonse, signert 

Roger og andre familiemedlemmer,  står det: «Din 
tapre strid for livet er over. Din kamp mot sykdom 

nå er endt. I fred og uten sorger du nå sover, befridd 
fra hver en smerte du har kjent». 

Når begravelsen er over, kommer Roger ut i 
følge med en mørkblond, solbrun dame i midten 
av 50-åra. Den viktigste kvinnen i Rogers liv. Kvin-
nen han kaller mor.

SKJEDDE DET NOE da du var barn, som du 
husker bedre enn andre ting?
- Det gjorde det.

- Hva da?
- Ja… Det var jeg og han skikkelige bror min. Vi 

satt og så på barne-TV. Ja, og så kom det ekstrasen-
ding da, helt sånn plutselig. De sa det at det var ... 
en ulykke som hadde skjedd, da. Og… Kan si, vi vis-
ste jo det, at han reiste ut på Alexander Kielland…  
Da trodde jeg at faren min hadde fulgt med ned, 
og alt dette her. Jeg visste jo at han skulle om bord 
på den riggen.

- Men så plutselig så sto han der. Tre dager 
etterpå. Like full. Midt i døra. Og hu mor mi var jo 
litt glad og alt dette, og sto og grein. Så spør jo faren 
min: «Står du her og griner». Så står jeg og bror 
min da, og ser på. Og da smeller jo far min til henne 
da, så hun ligger der som en liten… blodpudding på 
gangen. Da ble jo vi veldig redde og sprang.

- Hva sa hun som gjorde at han slo?
- Nei, han har alltid vært veldig hissig av seg. 

Han slår jo først og spør etterpå. 
- Hun sa ikke noe provoserende? 
- Nei, hun var jo veldig glad for at han hadde 

-Han har alltid vært veldig hissig. 
Slår før$ og %ør e&erpå. 
Roger om faren sin

-Mange ganger har jeg ha& tanker om 
å drepe ham igjen. At nå skal jeg 
pinadø drepe han. 
Roger om en nabo
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kommet hjem og… Veldig merkelig. Det har vært 
veldig mye krig.

- Hva skjedde etterpå?
- Nei, vi sprang ned på soverommet, da vi så 

henne datt på gulvet som en slags blodpudding. 
Han sprang etter oss. Han sa til oss at vi hadde 
ingenting med dette å gjøre. Vi måtte ikke gå til 
andre og fortelle andre om at vi satt der og grein, 
og alt dette. Så får vi gjennomgå veldig mye. Det 
slås, og alt dette her.

HAN HENTER MEG ved fergeleiet på Tau, 
akkurat slik han pleier å hente Roger når 
han kommer på besøk, to-tre helger i året. 

Sprengningsarbeideren tra" Karin da hun jobbet 
på bar for 17 år siden, mange år etter at hun hadde 
flyttet fra Rogers far.

Han kjører inn i den gamle stålverksbygda Jør-
peland, og parkerer ved en villa med utsikt over 
'orden. Vi passerer et utendørs boblebad, spise-

stua og TV-stua, før vi er vi peisestua, hvor Rogers 
stemor sitter med en kartong familiebilder i fanget.

- Jeg følte meg så sterk. Jeg trodde jeg var en 
reddende engel. Jeg hadde kjærlighet i bøtter og 
spann. Trodde jeg kunne fikse alt, sier Karin.

Hun er ambivalent. Hun ønsker ikke å fornekte 
Rogers historier, samtidig som hun forteller at han 
nok «blander noen av de litt sammen», som Kiel-
land-historien. Men Karin ønsker heller ikke å være 
den som bringer de mørke sidene sider ved Rogers 
oppvekst ut i o"entligheten.

Det slipper hun.
I løpet av vinteren har jeg, med Rogers full-

makt, og i forståelse med hans advokat, innhentet 
hans mapper hos det o"entlige Norge. Barne- og 
ungdomsskolen, PP-tjenesten, barnevernet, syke-
hus, psykiatri, sosialtjeneste, politi, fengsel, retts-
apparat og boliginstitusjon. Jeg vil nøste opp 
Rogers liv, for å finne ut hvor det gikk galt. De flere 
hundre sidene forteller til sammen en oppsiktsvek-
kende livshistorie. 

DET FRAMTRER ET tydelig bilde av barn-
dommen i alle journalene som beskriver 
hans liv: Roger vokste opp i et hjem tidvis 

preget av fyll og vold. Rogers far seilte på sjøen, 
mens hans biologiske mor var hjemme med Roger 
og hans ett år eldre bror. Mora, som selv hadde en 
traumatisk barndom, kunne ifølge rapportene låse 
barna inne to-tre dager av gangen mens hun reiste 
vekk for å feste. 

Da Roger var rundt tre år, stakk mora av. Faren 
var i dyp gjeld, og plasserte ungene på barnehjem-
met Waisenhuset i Stavanger, for å kunne jobbe på 
sjøen. Da han fikk seg jobb på land, ba han om få 
ungene tilbake. Men da hadde moren gått til sak 
for å få omsorgen. Waisenhuset holdt Roger og 
broren tilbake til rettssaken var over. Det skulle 
komme til å ta i alt to år før de kunne flytte inn til 
faren og hans nye kone Karin. 

    De er som tvillinger, begge med lysblondt, 
halvlangt hår, brune snekkerbukser og røde gen-

sere. På ett bilde sitter de på kjøkken-
benken, foran blomstrete gardiner, og 
slikker i seg deigrestene fra en bolle. Slik er 
de få bildene Karin har fra det to år lange 
oppholdet på Waisenhuset. Idyll.
Hva gjorde barnehjems-oppholdet med 
Roger?

- De var én helg hos mora, én helg hos oss, og 
én helg på Waisenhuset. Hverdagene var de på 
Waisenhuset. Det ble en veldig splitta tilværelse. 
Det ble mye vakling. Ungene ble veldig usikre og 
forvirrede. De manglet tilhørighet, sier Karin.

Hun tror Roger mislikte Waisenhuset. Han gråt 
hver gang han måtte tilbake. Men det var jo i grun-
nen naturlig. Hjemme er best.

En gang faren dro på Waisenhuset for å levere 
noen klær, var Roger borte. Han fikk beskjed om 
at sønnen lå på sykehuset. De ansatte hadde visst 
bare kledd på ham om morgenen og sluppet han 
ut. Så fant de ham i 'orden, nesten druknet. En 
annen gang skal Roger ha falt i ei steinrøys og ska-
det hodet. 

Disse historiene stammer fra faren. Statsarki-
vet finner ingen journaler for Rogers opphold på 
Waisenhuset. Det bekreftes kun at han bodde på 
Hus nr. 4. Men fysiske avstra"elser var utbredt ved 
Waisenhuset til langt ut på 70-tallet. Avstra"el-
sene ved barnehjemmet var grove, uforutsigbare 

og krenkende, ifølge den o"entlige granskingen av 
barnehjemmene i Rogaland i 2006. Flere barn følte 
seg overlatt til seg selv, og de voksne var sjelden ute 
og fulgte med på hva de gjorde.  

Nesten 650 tidligere barnevernsbarn har de 
siste åra mottatt flere hundre tusen kroner hver i 
erstatning. Roger har neppe hørt om erstatnings-
oppgjøret.

- Selv hadde jeg et godt inntrykk av Waisenhu-
set. De bakte kaker og var ute og lekte, sier Karin 
og peker på en dame som sitter ved siden av Roger 
og spiser middag.

- Guttene likte henne. 
Det var mye godt, egentlig.

HAN VAR SJU år og minnet om en puslete 
fuglunge. Klassestyreren visste ikke så 
mye mer om Roger enn at han hadde vært 

et par år på Waisenhuset, og at mora, altså Karin, 
syntes å stille opp for ham. Faren så læreren lite 
til. Roger var en stille gutt. Han ville helst bare sitte 
på frøkens fang, og det fikk han. De andre elevene 
forsto, liksom, at han var en litt skadeskutt fugl.

«Han gråt ulykkeleg viss det var naudsynt å 
snakke hardt til han, og normale henvendelser tok 
han ikkje omsyn til. Han var og svært ukonsentrert 
og vimsete, og hadde store problem med å følgje 
med fagleg», skriver PP-tjenesten i 1981.

I en psykolog-utredning scorer han svært lavt 
på IQ, kognitive ferdigheter og begrepsapparat. 
Frøken skriver praksisoppgave i pedagogikk om 
Rogers første skoleår. Hun karakteriserer ham som 
det man i faglitteraturen kalte «det svaktbegavede 
børn». Han har dårlig begrepsapparat. Manglende 
kunnskaper om relasjoner, farger, ord og begreper. 
Han er emosjonelt skadet. Nærtagende og redd i 
nye situasjoner. Tverr, hard og innesluttet. Han 
reagerer med aggresjon på irettesettelse.

Men det er håp. For «alt dette rettet seg heldig-
vis etter hvert som (Roger) knyttet varme bånd 
med frøken og resten av klassen», skriver hun. Selv 
om han er avhengig spesiell oppfølging både faglig 
og sosialt, har han gjort framskritt i løpet av sitt 
første skoleår.

«Utviklingen har vært meget tilfredsstillende», 
skriver klassestyreren i sin eksamensoppgave.  

Det opprettes tre støttetimer rundt Roger, 
dette svakt begavede barnet. Opplegget viderefø-

res – med få unntak – gjennom hele barne- og ung-
domsskolen. I 1989, når Rogers skolegang har 
havarert fullstendig, stiller en psykiater seg hode-
rystende til at han ikke fikk langt mer oppfølging. 
Høsten 2003, når Roger er siktet for drap, slår VG 

opp at en 30-åring som ikke klarer å regne ut 2x2, 
2x3 eller 8+5 må sitte i fengsel. Men gjennom 
80-åra føler Rogers frøken at hun gir alt.  
Absolutt alt.

DE FØRSTE TRE skoleåra er håpets år. «God 
framgang i norsk», står det i rapportene. 
«Bra utvikling i norsk og matte, men kre-

ver store ressurser». I 'erde klasse skriver frøken 
stolt at elevene i klassen har taklet Roger på «en 
helt fantastisk måte». «Han er fullt ut godtatt og 
akseptert for den han er og blir ikke mobbet». 

I femte klasse har Roger større problemer med 
å konsentrere seg. Oppførselen irriterer både 
elever og lærere. «Faglig fungerer han på et meget 
lavt plan», heter det i sjette. Lærerne påpeker at 
Roger trenger «mye mer enn tre støttetimer». Sko-
lestyret bevilger ikke mer.

- Selv om jeg ikke følte at han var utviklings-
hemmet, så var det noe spesielt med ham. Det var 
veldig vanskelig å oppdra både ham og broren. Det 
hele var så mye større enn jeg kunne fatte, sier 
Karin.

Ved barneskolens slutt er det ikke lenger noen 
framskritt å spore hos Roger. Han er fullstendig 
falt av lasset. Klassestyreren tror at «hjemmefor-
holdene» kan ha noe av skylda. Det står ikke hva 
hun mener med det. 

HVA VET LÆRERNE egentlig om forhol-
dene i Rogers hjem, i ei bygd, hvor alle vet 
alt om alle? Hva vet de om Rogers liv på 

fritida? Vet de for eksempel at han denne vinteren, 
13 år gammel, går sammen med Karin til lensman-
nen, og forteller at en gutt i bygda tok ham med 

Jeg vil nø$e opp Rogers liv, for å finne 
ut hvor det (kk galt.

«Han var svært ukonsentrert og 
vimsete.» 
PP-tjene!en i 1981
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hjem på barnerommet, viste pornofilm, onanerte 
og  forsøkte å få ham til å tilfredsstille seg seksuelt?

Før ungdomsskolen, før Roger skal oppleve ett 
av sitt livs største jordskjelv, skriver læreren sine 
siste ord om eleven hun en gang hadde slik et håp 
for: «Sosialt har han begynt å trekke seg. Han vil 
helst sitte alene. (…) En stadig voksende bevissthet 
om sin egen situasjon, bidrar nok til at han velger 
isolasjon».

HAN VAR VELDIG voldelig der og, holdt jo 
på å slå oss, og han slo på henne. Og det 
var jo sånn, at da vi kom på skolen med 

store blåmerker og alt dette, ble vi veldig mye 
mobba på grunn av det.

- Ble dere mobba på grunn av blåmerker?
- Ja, på grunn av at vi ble veldig mye slått fra 

barndommen av. Ble veldig mye mobba. Jeg hadde 
veldig store skrivevansker, hadde dysleksi, og…  
Fikk veldig mye kjeft, kan du si, hvis noen klagde 
på at vi… vi ikke greide å gjøre noe på skolen.

- Var det lærere som så dette?
- Ja, han læreren jeg hadde, han var jo veldig 

sur på oss fordi vi ikke kunne lese og skrive,  
og sånn.

KARIN VAR DEN som gikk i mellom, ifølge 
Roger. I våre samtaler forteller Roger stadig 
om at han så Karin få bank. Dette legges 

også til grunn i Rogers rettspsykiatriske rapport 
fra 2003. Så en dag, mot slutten av 1987, pakker 
Karin ko"erten og tar med seg Rogers halvbror, 
som hun har fått med faren. Hun reiser for godt. 
Faren flytter til nabobygda med de to sønnene, som 
skifter til Tau ungdomsskole. 

Her er det vanskelig å finne spor av barnesko-
lelærerens personlige engasjement for den neder-
lagsdømte gutten. Rogers far søker etter hvert om 

at sønnen fritas fra karakterer. Dernest om at han 
får jobbe på gård tre dager i uka.

«Roger hadde det vondt på skolen. Han hadde 
dysleksi, men det ble oppdaget for sent. Han ble 
mobbet og fikk høre av lærerne at han var dum og 
lat», sier Rogers far til rettspsykiaterne etter dra-
pet i 2003. Rogers klassestyrer i niende har en 
annen vri. Da han anbefaler at Roger blir gårdsgutt 
tre dager i uka, skriver han at fritaket fra karakte-

rer «nok har vært medvirkende årsak til at 
han fungerer dårlig i klassesituasjonen. 
Dette har igjen medført en del skulk».
Ikke et ord om at det neppe er satt inn nok 
ressurser. Ikke et ord om mobbing. Om 
hvordan Roger har det hjemme.
På gården ruller Roger rundt med trakto-
ren, slår hodet og utvikler epilepsi, 
en sykdom som skal forfølge ham resten av 
livet.

DET VAR VELDIG tungt. Det var det. Vi 
kunne ikke akkurat forstå så mye av hvor-
for hun reiste, sånn sett. Hun våget ikke si 

så mye om hvorfor hun reiste, og alt det her.
- Hvor alvorlig var det for deg?
- Nei det var veldig tungt. Det var… For egent-

lig, siden vi ikke hadde hatt kontakt med hun skik-
kelige mora våres, så har vi gått rundt og trodd at 
hun har vært den skikkelige mora våres, siden vi 
bare har gått rundt og kalt henne mamma, mamma, 
mamma, mamma.

DET ER ETT familiebilde jeg må se på igjen 
og igjen. Karin sitter på knærne på stue-
gulvet. Det er mørkt, trolig vinter. Roger 

står på låret hennes, og hun holder høyrehånda 
fast i ankelen hans. Han ser rett i kamera. Ansiktet 
lyser i mørket. Bak skimtes storebrorens ansikt.

19. mars 1989 kommer det andre jordskjelvet. 
Den natta rømmer også Roger og storebroren. 
Klokka halv ni om morgenen ringer de på hos en 
slektning i Stavanger. Guttene er «sterkt forslått 
av faren», ifølge barnevernets rapport. De blir 
sendt på legevakta. De skal være «fysisk og psykisk 
mishandlet».

Barnevernet vurderer risikoen for gjentakelse 
som stor. Guttene plasseres i et krisehjem på hem-
melig adresse. Rogers bror rømmer stadig hjem til 

Karin, og blir etter hvert boende der. Sosialtjenes-
ten i Strand kommune finner et fosterhjem, en 
storfamilie som er «godt skikket til å ta hånd om 
Roger på en god måte».

Etter én måned kaster de ham ut. Strand kom-
mune sender så 16-åringen til et ungdomshjem i 
Haugesund, seks mil nordover, en helt ny verden. 
Det er sommeren 1989. Han skal bo der på prøve. 
Han får seks uker på seg.

DET ER DESSVERRE takket være meg at 
ting ikke ble oppdaget tidligere, sier Karin. 
Jeg var livredd for at barnevernet skulle 

komme inn. Som mor ville jeg skjule alt for alle.
 - Hva var du redd for?
- Jeg var redd for at hvis guttene ble tatt vekk 

fra hjemmet, så mistet de noen som var glad i dem. 
Jeg var redd det bare ville gjøre større skade. Jeg 
visste at på et barnehjem ville de ikke alltid få den 
kjærligheten de trengte. Jeg var deres eneste stabile 
holdepunkt. Jeg bestemte meg for å holde ut. Jeg 
skulle holde ut til de ble voksne. Så kunne jeg gå. 
Men…

Det er vanskelig for Karin å snakke om dette.
- Jeg orket ikke…
Ordene kommer langsomt.
- Og det klandrer jeg meg selv for ennå.

90)ÅRA ER I gang, nyttårsrakettene har 
stilnet, og det er bursdagsfeiring ved 
Haugesund ungdomshjem. Nok en 

gang ender det med at en ansatt må sette seg ned 
og skrive om Rogers sprell. «Et halvt minutt etter 
kom Roger opp fra rommet og inn på kjøkkenet. 
Han var hissig og brukte stygge ord. Han forsynte 
seg av fatet med snacksen til besøket. Da jeg sa at 
han skulle vente med å forsyne seg til godteriene 
var kommet ned på rommet, ble han enda hissigere 
og kastet peanøtter rundt i rommet. Han gikk ut i 
mellomgangen og spente i dørene. Da jeg gikk ut i 
gangen, forsvant han inn på badet hvor han kastet 
klær og helte sjampo ut over gulvet. Jeg spurte om 
jeg kunne få snakke med ham, men han ba meg om 
å dra til h…. Han sa at han skulle ødelegge hele 
huset og starte med å spenne ned såpeskålen, som 
et eksempel på hva han skulle gjøre. Da jeg prøvde 
å stoppe ham, slo han meg i brystet med knyttet 
neve. Gutten var vill, og jeg måtte legge ham i bak-

ken for å hindre ham i å gjøre skade på huset. Jeg 
holdt ham der i ca. 5 minutter. Da spurte han om 
han kunne få gå ut. Jeg slapp ham løs, og han hop-
pet ut av baderomsvinduet. Da jeg gikk ut bakdøren 
for å se etter ham, kastet han en sykkel på bakdøren 
av bilen min og løp. Dette førte til at det kom en 
bulk i døren. Jeg lot Roger løpe og gjorde ingenting 
mer med episoden».

Dagen etter  blir denne miljøarbeider-vikaren 
utnevnt til støttekontakt og midlertidig besøks-
hjem for Roger. En måned senere slår Roger til ham, 
med brist i ribbeina og kloremerker som resultat. 
Måneden etter marsjerer Roger over til en eldre 
nabo klokka to om natta, vekker ham og slår til 
ham fordi han er lei av at naboen stadig ringer poli-
tiet og sladrer om rømming. Også der: Brist i rib-
beina, i tillegg til politianmeldelse og senere Rogers 
første plett på rullebladet.

Før det er gått ett år er lista nesten endeløs. 
Roger deltar aktivt i hærverk, skriver på vegger, 
ødelegger møbler og brenner og svir alle mulige 
slags ting. Han liker å utløse brannalarmen, som 
fører til full brannutrykning. Når han blir sint, for 
eksempel hvis lønna ikke kommer når han forven-
ter, brenner han egne klær og møbler eller tenner 
små bål i askebegre og andre steder. Han velter 
møbler, river ting ned fra vegger, kaster ting på 
gulvet og skjeller ut personalet. Når de ansatte 
truer med å flytte ham til en annen institusjon, 
lover han å sette fyr på den. 

Han har dårlig hygiene. Han klarer ikke å stå 
opp om morgenen, lage mat, holde orden på rom-
met og bruker opp penger så fort han får dem i 
hånda. Han er hardhendt med jenter.

En psykiater ved Haugesund sykehus har fore-
tatt en ny utredning av Roger. Han gis merkelappen 
Borderline Mental Retardation, og er «hemmet av 
et svært dårlig begrepsapparat». Psykiateren 
mener skolens oppfølging av Roger har vært for 
dårlig, og setter i gang psykologtimer. Roger skul-
ker dem. I en periode truer han med selvmord. Han 
er en ivrig leser av dødsannonser, særlig opptatt 
av de avdødes alder. Han mister jobben på en gård, 
etter at han råkjører med traktoren og skjærer opp 
plastikk-høyballer og traktordekk.

I en periode blir han bare vekket om morgenen 
og sendt ut på gata i Haugesund – «til ingenting», 
som det står i journalene. Det er ikke helt sant. 

Roger hadde dysleksi, men det ble 
oppdaget for sent. Han ble mobbet og 
fikk høre av lærerne at han var dum 
og lat. 
Rogers far
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Roger oppsøker folk i det barnevernet karakteri-
serer som et belastet miljø. Han lærer å drikke 
alkohol.

ETTER ETT ÅR har de fått nok. Haugesund 
ungdomshjem, en del av Rogaland fylkes-
kommune, gir opp. Roger må ut. Men ung-

domshjemmets folk ser håp for Roger. Han er for 
eksempel blitt i stand til å sette ord på sammen-
hengen mellom ildspåsettelsene og sinnet sitt. Da 
han var ny ved hjemmet forventet han at de ansatte 
skulle stra"e ham ved å slå. Det gjør han ikke len-
ger. Han har opprettet en viss kontakt med sin far. 
Han har hatt positive opplevelser, hytteturer, 
gocart-kjøring. Han har tatt lisensprøven i trial og 
blitt medlem av Haugaland motorklubb. I over et 

halvt år har han arbeidet ved et arbeidstiltak for 
belastet ungdom, kombinert med spesialundervis-
ning.

Fra «utelukkende å erklære seg selv som dum», 
har han begynt å se gleden ved å lære. «Roger er 
positiv, aktiv og lærevillig i trygge omgivelser», 
heter det. Men han takler ikke husets rutiner, og 
har dårlig innflytelse på de andre barneverns-
barna.

«Mest tungtveiende var likevel hans alder. 
Hans begynnende alkoholforbruk og klare forven-
ting om frihet til alkoholforbruk ved fylte 18, var 
ikke forenelig med fortsatt opphold ved Haugesund 
ungdomshjem», skriver ledelsen. 

Det legges en plan for Roger. Høsten 1991 skal 
han begynne ved ei yrkeslinje tilrettelagt for belas-
tet ungdom ved Haugesund Maritime skole. Men 
først skal 17-åringen trene på å bo alene på hybel.

Ekteparet han flytter inn hos er ressurssterkt, 
positivt innstilt og skal føre tilsyn med Roger. Men 
foruten å rote i kjellerhybelen, bryte avtaler og 
holde bråkete fester, skader han inventaret og stje-
ler fra familiens fryseboks. Det topper seg når han 
bryter seg inn i familiens leilighet og stjeler små-
penger fra sparebørsene til deres to småbarn. En 
stund er han også mistenkt for brenning av nabo-
ens fuglehus. Når fuglehuset er nedbrent, får fami-

lien nok. Han blir flyttet til et hybelkompleks i 
Haugesund sentrum. Der «lot han seg bruke som 
festkamerat for bekjente som ikke skulle på jobb 
eller skole», ifølge barnevernet.

«Han var klar over hvor det førte ham og at han 
ble brukt, men valgte det likevel», heter det. 

Nok en gang blir han kastet ut.

JOURNALENE FRA ROGERS liv hoper seg opp 
på kontoret mitt vinteren og våren 2011.  
Jeg begynner å skrive av de viktigste 

hendelsene, sortert etter etat og dato.  Jeg flet-
ter alt sammen i ei tidslinje. Og Rogers liv, slik det 
o"entlige så ham, begynner å ta form. Én ting er 
ihvertfall klart. Roger er alt annet enn usynlig. 

Og mens jeg jobber meg videre i de sju ringper-
mene om Rogers liv, merker jeg at jeg plages 
av noe. Jeg har ikke gjort noe med Rogers 
truende uttalelser. De har kommet i drypp 
her og der under våre møter og samtaler. 
Hva betyr det når han snakker om vold og 

sine tanker om å drepe sin nabo? Hva er mitt 
ansvar i det hele?

Jeg tar noen telefoner til de ansvarlige. De er 
opptatt. Så glemmer jeg mine bekymringer. Jeg er 
mest opptatt av å følge 17 år gamle Roger, som skal 
trenes til å takle et selvstendig liv, før navlestren-
gen klippes av.

SOMMEREN 1991 RØMMER Roger til Jørpe-
land og ringer på døra til Karin. Roger er for 
mye for henne, men hun har ikke hjerte til å 

kaste ham ut.
I rådhusene er det ansvarsfraskrivelsens tid. 

Hjemkommunen Strand vil ikke ha ham. Hauge-
sund kommune vil ikke ha ham. Haugesund ung-
domshjem og Rogaland fylkeskommune vil ikke ha 
ham. 

Administrasjonen forklarer politikerne i 
Strand at det ikke lenger er noen grunn til å ha 
omsorgen for Roger. Den juridiske unnskyldningen 
er nå på plass: «Roger har fylt 18 år, han er myn-
dig», skriver sosialsjefen. Roger «er ikke mottake-
lig for råd og veiledning lenger. Han har gjentatte 
ganger brutt avtaler med oss. Det synes klart at 
kameratflokken betyr mer for Roger, enn avtalene 
Roger har hatt med ansvarsgruppen. Roger er hel-
ler ikke interessert i noen form for ytterligere hjel-

petiltak». Politikerne er enige. Heretter må Roger 
ta ansvar for seg selv.

Det skal gå fint. Administrasjonen sier Roger 
er klar over sitt ansvar for selv å finne et sted å bo 
– «eventuelt søke hjelp på stedets sosialkontor».

ER HAN VIRKELIG klar over det? Er han i 
stand til å ta et slikt ansvar? Skrev ikke sosi-
alkuratoren, bare halvannet år tidligere, at 

Roger trenger tett oppfølging, stor grad av sosial 
trening og psykiatrisk hjelp - ved siden av skole- og 
arbeidserfaring? Hvorfor trenger han ikke det len-
ger? 

Året på ungdomshjemmet har produsert rike-
lig med dokumentasjon på at Roger er totalt hjel-
pesløs ute i vår verden. Man trenger ikke en IQ-test 
med antydning om at han er tilbakestående for å 
skjønne det. Men også det foreligger.

Og mens Roger vandrer videre, produseres 
dokumentasjon på hans eskapader fortløpende, 
som denne klagen fra Studentsamskipnaden i Hau-
gesund i oktober 1991, like etter at han har flyttet 
på studenthybel:

«- manglende vask og rydding av oppvask
- manglende vask av felles dusjrom
- dine gjester har overnattet på felles dusjrom 

og tilgriset dusjrommet med oppkast
- mikrobølgeovn innkjøpt av de andre leiebo-

erne er skadet
- bråk om nettene, flere ganger i uken
- du har anska"et hund, noe som ikke er tillatt 

på studentboligene
- du har brukt felles støvsuger til å 'erne eks-

krementer fra hunden (støvsugeren er ødelagt)
- dersom de andre leietakerne har påpekt at du 

ikke har vasket/ryddet og klaget på bråk, har du 
gått og slengt døra igjen».

Samtidig kjegler Strand og Haugesund om 
ansvaret for Roger. Haugesund ungdomshjem 
mener han bør inn i et institusjonsliknende opp-
legg, men Strand kommune har funnet en annen 
løsning: 24 timer støttekontakt i måneden. Strand 
ber Haugesunds sosialtjeneste administrere ord-
ningen. De antyder også at Haugesund har et 
ansvar for Roger.  Sosialkuratoren peker på at det 
er i Haugesund Roger bor, og at  «det er den kom-
mune hvor vedkommende bor som vet hva hjelp 
gutten trenger i henhold til lov om sosial omsorg».

Haugesunds svar er kontant: Rogers sak handler 
om ettervern, i tråd med barnevernsloven. Strand 
kommune må «bære det hele og fulle ansvar» for 
Roger. Haugesund kommune viser også til at Hau-
gesund fylkessykehus nylig har gjort en vurdering 
av Roger. Den «konkluderer med at gutten har et 

langt større hjelpe- og omsorgsbehov enn det en 
støttekontakt kan gi».

JEG BLAR MEG gjennom byråkratiets notater 
fra Rogers liv og tenker: Er det sant? Kunne og 
burde Rogers liv ha blitt penset på et riktig  

spor allerede høsten 1991?
En overlege ved sykehusets nevrologiske avde-

ling setter seg ved skrivemaskinen. Han skriver til 
Strand kommune om unggutten som i årevis har 
vært utagerende og slitt med adferdsproblemer. 
Overlegen tror problemene hans kan være «hjer-
neorganisk betinget». Roger er nå innlagt ved syke-
huset etter flere kraftige epilepsianfall. Etter 
anfallene har han en «nærmest psykotisk forvir-
ringstilstand». Oppfølgingen er vanskelig. «Han 
trenger et ressurskrevende opplegg om han skal 
kunne gjennomføre epilepsibehandling og skole-
gang. Uten en slik oppfølging er det håpløst over-
hode å tenke på epilepsibehandling, noe som er helt 
nødvendig med hans høye anfallsfrekvens», skriver 
legen.

Han minner om at det er like før Roger kastes 
ut av studenthybelen, og ber kommunen ta a"ære. 
Overlegen avslutter bekymringsmeldingen slik: 
«Utfallet uten mer ressurskrevende oppfølgning 
av pasienten vil være gitt på forhånd, og dette er 
ganske fortvilende å se på».

Strand kommune mottar samtidig en faks fra 
Rogers spesiallærer ved yrkeslinja. Han spør om 
ikke Roger bør plasseres på institusjon. Om ikke 

I rådhusene er det 
ansvarsfraskrivelsens tid.

Å lese mappa til Roger er som å 
følge %orene e&er et menneske 
som på in$inkt oppfører seg 
$ikk motsa& av samfunnets 
forventninger.
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PÅ BOLIGINSTITUSJONEN HAR ROGER FÅTT TRYGGE RAMMER RUNDT SEG OG STRUKTUR PÅ HVERDAGEN.

hans totaltilbud bør vurderes på nytt. Jeg leter 
etter Strand kommunes svar på bekymringsmel-
dingene. De må jo ha gjort inntrykk? Men jeg finner 
ingenting i Rogers mappe. Det vil si, jeg finner en 
haug med refusjonsbrev. Sosialsjefen i Strand skri-
ver stadig refusjonsbrev til Stavanger kommune, 
hvor Rogers far tilfeldigvis har flyttet. Og denne 
detaljen gjør at Stavanger – en kommune som aldri 
har hatt med Roger å gjøre – må ta regninga for 
Haugesund ungdomshjem og all løpende brann-
slukking i Rogers elendige liv.

Å LESE MAPPA TIL Roger er som å følge 
sporene etter et menneske som på instinkt 
oppfører seg stikk motsatt av samfunnets 

forventninger. I november blir han kastet ut igjen, 
denne gang fra skolen i Haugesund, fra linja for 
belastet ungdom. Begrunnelse: 29 dager og 36 
timers ubegrunnet fravær, hvis en ser bort fra fem 
dager på sykehus. Også hybelen blir han kastet ut 
fra. Og siden Haugesund har betakket seg , befinner 
han seg plutselig på Jørpeland igjen.

Roger tilbakekomst er på ingen måte gledelig 
nytt i hjembygda. Bare i løpet av fire marsnetter i 
1992 rapper han og en kamerat to personbiler, en 
varebil, tre båter – og ragger rundt i bygda og på 
'orden. De mislykkes i å tjuvstarte ytterligere en 
bil, en plastbåt og to cabincruisere. I tillegg bryter 
de seg inn hos ei dame og stjeler 2200 kroner. Sosi-
alsjefen ska"er ham hybel og jobb i kommunens 
uteseksjon, men virker overrasket over at han skul-
ker jobben. 

I mai får han sparken. Mobbing fra kolleger var 
grunnen, sier Roger til andre. 

I juni 1992, etter at Roger nok en gang har blitt 
kastet ut av en leilighet, setter sosialsjefen seg ned 
ved skrivebordet.

«Til den det måtte angå», innleder han brevet.
«GARANTI FOR OPPHOLD
Det garanteres for opphold ved gjestgiveri/

pensjonat/hospits for Roger (…), 4120 Tau
Garantien gjelder f.o.m. 01.06.92 t.o.m. 14.06.92 

og innbefatter kost og losji.
Regningen bes sendt Strand kommune v/helse- 

og sosialkontoret».
Roger signerer brevet og setter seg på Tau-ferga 

til Stavanger. Han tar inn på et hospits i Peders-
gata, like overfor fergeleiet. De neste ukene bor han 

på hospitset, kun avbrutt av fergeturene til Jørpe-
land, der sosialsjefen utsteder nye garantier for 
opphold. Men mot slutten av sommeren begynner 
man å bli utålmodig på Jørpeland: «Roger på kon-
toret. Får garanti for 14 dager til. Så er det slutt. 
Må stå på for å få seg en permanent plass å bo».

Slik lyder Strand kommunes siste ord til Roger, 
som i september setter seg på ferga til Stavanger, 
med en siste bogaranti i hånda -  ti år og ti måneder 
før han skal komme til begå et drap.

I EN KOMMUNE LIKE ved Bergen var det en 
ung mann som likte å stanse smågutter på sko-
leveien og dra de med seg inn i nærmeste bus-

kas. Han lyktes aldri i å voldta dem, selv om han 
var nære. Men han klarte å skremme vannet av 
barna og deres foreldre. I senere rettshøringer ble 
det gjort et poeng av at kommunen hadde mislyk-
kes i å følge opp mannen, som var utviklingshem-
met «i høy grad». 

Da mannen sto overfor dommerne, var det 
klart at han ikke kunnet stra"es. Men hvis han var 
farlig for samfunnet, kunne han dømme til tvun-
gen omsorg. Et knapt flertall av dommerne syntes 
ikke han var det. Mannen spaserte derfor ut av 
rettssalen som fri mann. Foreldrene måtte bare se 
å passe bedre på ungene sine, på vei til skolen.

De plagsomme, kalles de. De er enten psykisk 
syke eller utviklingshemmede, og er som regel 
notorisk småkriminelle som ikke kan stra"es. Mest 
vanlig er han som skaper avisoppslag av typen: 
«Bare siden nyttår har han brutt seg inn i 169 vil-
laer. Men politiet står maktesløse».

De plagsomme kan ikke stra"es. De vet ikke 
hva de gjør. Og det de gjør er ikke alvorlig nok til 
at de kan tvangsinnlegges for å beskytte samfun-
net. Regjeringen ønsker derfor at det skal bli mulig 
å legge de psykisk syke av de plagsomme inn for 
kortere opphold i psykiatrien. De med utviklings-
hemming, derimot, sies det lite om. Her må kom-
muner og politi helst improvisere. I Sande'ord 
klarte kommunen til slutt å få kontroll på ei dame 
som ranet og truet barn, gjennom tvang og et til-
rettelagt omsorgstilbud. I Sogn og Fjordane ble en 
notorisk voldsmann flyttet til en gård på landet, 
hvor han får drive et bilverksted med «kolleger» 
rundt seg døgnet rundt. Resepten er få ansatte, 
utradisjonelt lange turnuser og en vilje til å bruke 
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DE FØRSTE 30 ÅRENE AV ROGERS LIV VAR KAOTISKE. NÅ DRØMMER HAN OM Å FLYTTE HELT FOR SEG SELV.

penger. Resultatet er en tikkende bombe mindre. 
At en kommune fikk til dette uten at det forelå dom 
om tvungen omsorg, er så sjeldent at regjeringen 
har lagt ut en film om suksessen på sin hjemmeside.

For som regel må de plagsomme gå lenger. 
Denne sommeren må en gjeng unge mennesker 
møte i retten, tiltalt for flere dagers mishandling 
og til slutt drapet på en kompis i et fredelig vil-
lastrøk i Stavanger. Flere av dem viste seg å være 
utviklingshemmede, om enn ikke med lav nok IQ 
til å bli dømt til tvungen omsorg. Drapet kan like-
vel bli deres inngangsbillett til en o"entlig omsorg 
de ellers bare kunne drømme om. 

Gudene skal vite at også Roger forsøkte å inn-
kassere denne billetten. I løpet av de 12-13 årene 
han bodde i Haugesund gjorde han virkelig alt han 
kunne.

DET VAR VEL mye sånn, at etter ei tid så 
blir det jo sånn at du går rundt og tenker 
på bare … én ting, på slutten. Nå skal jeg 

pinadø ta igjen, liksom. Nå er det min tid, liksom. 
Og nå skal jeg bare gå rundt og gjøre én ting. Sier 
noen i mot meg, så skal jeg skal jeg pinadø vise at 
okey, sier du i mot meg, så skal du faen meg få. Jeg 
som liksom… Jeg som på en måte er oppvokst med 
det, og alt dette.

- Jeg skulle ha, skulle vise … Skulle høre av 
andre folk at han der, liksom. Han har gjort noe. 
Går rundt  i byen. Se der er han der gale der, liksom. 
Helt sprø, liksom.

- Det var ok?
- Ja, på en måte så var det jo på en måte at du… 

Jeg er jo liksom en gærning, liksom. Hold deg lik-
som vekk, du er sprø. Det var jo sånn at… Okey, de 
går rundt og sier dette nå… Da utnytter du det. Det 
er greit at de bare går rundt og sier dette… Si det! 
Bare si!

DERE MÅ KOMME og hente meg», sier 
Roger inn i telefonrøret. Klokka er 22, en 
drøy måned før verden går inn i det nye 

årtusenet.
«Hvis ikke så kommer jeg til å drepe Kåre».
25 minutter senere er patrulje 647 framme ved 

boligblokka i utkanten av Haugesund sentrum. 
Polititjenestemennene ringer på og går opp i tredje. 
Roger åpner. I den svarte skinnsofaen i den røyk-

fulle stua sitter en mann i slutten av 50-åra, med 
et blodig håndkle foran nesa. Armbåndsuret hans 
er knust. Klærne hans og gulvteppet er tilgriset av 
hans eget blod. Kåre blir kjørt på legevakta, hvor 

det foruten kuttskader blir påvist knekt nesebein. 
Roger blir påsatt håndjern og kjørt i fyllearresten.

«Jeg håper Kåre har det jævlig vondt», sier han 
i avhøret dagen etter.

HVOR BLE DET av Roger etter at han ble 
satt på Tau-ferga med en hospits-garanti 
i neven? 

Etter et noen måneders mellomspill i Stavan-
ger, finner han veien tilbake til Haugesund. I løpet 
av 90-åra blir han institusjonalisert som en av 
byens løshunder. Han blir stamklient ved sosial-
kontoret, men også blålysenes mann. Jevnlig blir 
han hentet av politiet etter fyll, bråk og slagsmål, 
eller av en ambulanse etter å ha falt om og besvimt 
på gata under epilepsianfall. 

Journalene viser at Roger for det meste er en 
UFB´er. Uten Fast Bopel. Det hender han bor på 
gata. 

- Husker du hvor?
- Nei, gikk rundt og gjemte oss andre plasser. 

For å unngå enten andre folk, eller unngå å tre"e 
politi eller sånt.

- Hvor sov du da?
- Der hvor det er de varmeste plassene, rundt 

omkring.
- Husker du hvor det var varmest?
- Jeg vet ikke. Det er vel rundt omkring der… 

Vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det var vel 
rundt omkring sånne husplasser som ikke andre 
folk bodde.

Han bor litt her, og litt der. Noen dager hos 
Frelsesarméen, en periode hos en lærer, en annen 
hos en islandsk familie, noen uker ved en arbeids-
tiltak på Ølen. Men det er én person Roger hele 
veien søker tilbake til, under sine 12-13 år i Hau-

«Jeg håper Kåre har det  
jævlig vondt.» 
Roger i avhør
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gesund. En person som komme til å utgjøre det 
eneste faste elementet i Rogers tilværelse. 

JEG STÅR VED en gjengrodd fotball-løkke og 
to rustne mål, ser forbi en gedigen løvetann-
plen og opp på balkongen i tredje etasje i en av  

       strøkets mange boligblokker. Etter å ha ringt 
på i nærmere fem minutter, høres en stemme i cal-
lingen. 

Han sitter i en mørk skinnsofa foran et salong-
bord med to halvfulle og ett tomt askebeger. Den 
uføretrygdede, tidligere fabrikkarbeideren, har en 
raspende, grov stemme, og kan i positur minne litt 
om Kjell i Olsenbanden. Kåre sier han tra" Roger 
første gang på pub i Haugesund. Roger var knapt 
18. Kåre kunne vært hans far. 

   «Nei, nå  må jeg komme meg hjem», sa Kåre. 
Roger, spurte om å få være med. 

- Han virket ganske grei, så jeg sa ja. Dette var 
en lørdag. Etter noen dager spurte han om å få 

flytte inn. Det var greit for meg. Jeg hadde ingen-
ting i mot Roger der og da. Omtrent slik begynte 
et langvarig og turbulent samboerskap. 

LESER MAN ROGERS drapsdom, kan man 
forledes til å tro at han knapt har vært i 
klammeri med lovens lange arm. I dommen 

vises det til at han kun er domfelt i 1993, for vold 
og et tyveriraid. Men når jeg får innsyn i Rogers 
mappe hos politiet i Haugesund, blir jeg sittende 
med et lass med stra"esaker. De har to fellesnev-
nere. De ender aldri med fengsel, men tilsnakk, 
henleggelse, konfliktrådsmekling, tilsyn fra kri-
minalomsorg i frihet eller frifinnelse. For det andre 
går én fornærmet igjen i flere av sakene: Kåre.

I samledommen fra 1993 blir Roger til slutt 
dømt – for å ha stjålet 3500 kroner fra ham.  

I 1995 – året Gro etterlyser mennesker som bryr 
seg, året hun sier at ingen i Norge må akseptere at 
et mindretall bare blir glemt – tror Roger at han 

skal bli far. Kjæresten sier at hun er gravid. Ryktet 
sprer seg. Folk ringer Kåres hustelefon og roper og 
ler, lett hånende: «Roger skal bli pappa! Roger skal 
bli pappa!».

Også Kåre sier at dette umulig kan gå bra. Og 
det fascinerende er ikke at Rogers knyttnever til 
slutt finner Kåres nese, eller at kjæresten følger 
opp med å bombardere Kåre med blomsterpotter, 
glass og pyntegjenstander, men at Kåre på dette 
tidspunktet er blitt en så rutinert punchingball, at 
han rekker å ta av seg brillene og legge de trygt 
under godstolen, før første slag tre"er.

Noen dager senere er de venner igjen, som van-
lig.

Rogers forhold til kvinner disse åra illustreres 
godt ved samme hendelse. Roger og kjæresten røs-
ker ut Kåres telefonledning og rømmer til hennes 
leilighet lenger ut på landet, som en forfyllet ver-
sjon av Bonnie & Clyde. På den første dagen i de 
vordende foreldrenes nye liv, begynner de å kran-

gle om bagateller. Roger sier han bare for-
søkte å hindre henne i å bruken kniven på 
seg selv. Hun hevder han gikk løs på henne 
med kniven. 
Selv om han erkjenner å ha sparket en 

påstått gravid kvinne, lar dommerne 
«rimelig tvil» komme ham til gode. Dette 
fordi hennes forklaringer er sprikende. Om 

hun virkelig var gravid, er også uklart. Roger frifin-
nes også for å ha banket Kåre, fordi Kåre ifølge 
retten var så provoserende.

Dermed, i september 1996, spaserer Roger ut 
av Haugesund tingrett, som en fri mann, trass i sin 
voldsbruk. Det er verken første eller siste gang.  

FAMILIEBILDER FRA SAMME år viser 
Roger i juleselskap på Jørpeland med Karin 
og mannen. Roger er en tynn, bleik bengel 

med revesmil og fingre som ruller rullings i blinde. 
I hverdagen holder de telefonisk kontakt. Karin 
føler at Kåre har omsorg for Roger. Samtidig er hun 
urolig. Hun husker en gang de ringte fra Kåres lei-
lighet og sa Roger hadde hengt seg. 

- Like etter ringte de og lo og sa han ikke hadde 
hengt seg likevel, sier Karin.

Ved flere tilfeller var hun i telefonisk kontakt 
med politiet i Haugesund, i forbindelse med fyll, 
bråk og slåssing som Roger var involvert i. 

- Jeg husker jeg spurte en politimann om det 
måtte skje et drap før noen grep inn. «Det må nok 
det,» svarte han.

Ett års tid skal Roger ha vanket i pinsemenig-
heten. Så blir han tatt inn i varmen i byens nyna-
zistiske miljø. Men det er byens alkoholikermiljø 
han vender tilbake til.  

«Jeg syns synd på Roger», sier Kåre i et avhør, 
trass i at han nok en gang er jult opp. Han syns 
Roger alltid har vært en veldig spesiell, vár og redd 
gutt. Redd for å være alene.

SKRÅTT UNDER EN støvete lampett står den 
gamle, hvitmalte tresenga, med dyna i en bylt 
på madrassen. Rommet har stått omtrent 

urørt siden politiet en maidag for åtte år siden 
ringte og vekket Roger, til hans siste dag i frihet på 
mange, mange år. Vi er på Rogers rom gjennom 
12-13 år.  

Skapdørene er slipt ned med maskin, men ikke 
malt.. Den ene veggen er malt blå opp til skulder-
høyde, så slutter det plutselig, som om noen tok 
seg en kappepause, men aldri vendte tilbake. Det 
er nesten det som skjedde. I 1995 rev Roger plutse-
lig tapetet av veggen. Han skulle pusse opp. Da han 
sto og malte, gikk det opp for Kåre at Roger hadde 
stjålet malingen fra en kommunal arbeidsplass, 
hvor Roger ble forsøkt sysselsatt. 

- «Den malingen vil jeg ikke ha», sa jeg. Så 
ringte jeg kommunen, som kom og hentet malin-
gen, sier Kåre.

Slik strandet Rogers forsøk på å pusse opp sitt 
rom.

RUNDT 80 000 mennesker i Norge har en 
utviklingshemming. Bare drøyt 21 000 har 
fått diagnosen. Forskningen viser at rundt 

halvparten av alle utviklingshemmede sliter med 
psykiske problemer, langt flere enn normalt. 
Mange har også adferdsproblemer og er utagerende 
på grunn av de psykiske problemene. Noen helt få 
kommer plutselig til syne fordi de forbryter seg 
grovt - og blir dømt til tvungen omsorg. Disse er 
ofte mangelfullt diagnostisert av helsevesenet og 
har blitt dårlig fulgt opp av det psykiske helseve-
senet, påpekte regjeringens Mæland-utvalg i 2008. 
I flere måneder trodde jeg Roger var en av disse 
usynlige, for Haugesund kommune. Jeg tenkte at 

siden de i 1992 var så skarpe i tonen overfor Strand 
kommune, og påpekte at denne gutten trengte et 
omfattende hjelpeapparat rundt seg, så ville Hau-

gesund selv ha sørget for dette. Hvis de bare hadde 
oppdaget ham. Men i Haugesund kommunes 
mappe var det ikke et eneste notat på Roger gjen-
nom hele 90-tallet. Helt blankt. 

    Så, i midten av mai, etter gjentatte purringer, 
finner kommunen en ekstra mappe gjemt bort i 
NAVs arkiver. 30 siders journalutskrift viser 111 
besøk og henvendelser til sosialkontoret i Hauge-
sund mellom november 1993 til januar 1999. 

Men noe er skjedd. Roger er ikke lenger et 
alvorlig sosialt kasus som krever et omfattende 
hjelpeapparat. Han er mer en litt ubehjelpelig og 
håpløs sosialklient. Sosialkontoret styres av Rogers 
innfall, sprell og raskt skiftende ønsker. Han dum-
per jevnlig innom sosialkontoret med krav om mer 
sosialhjelp og nye forskudd. Pengene forsvinner 
omtrent i det han har dem i hånda – i øl og spille-
automater. Han sliter med å sette av penger til de 
kjedelige tingene: Mat, medisiner, klær, husleie og 
gjeld til Kåre. Også Kåre er stadig på sosialkontoret 
for å  få utbetalt Rogers gjeld. Sosialkuratorene 
misliker Kåre. Én gang er de nær ved å få Roger 
over i en kommunal bolig. Men så blir han venner 
med Kåre igjen, og søknadsprosessen legges død. 

SOSIALKONTORET SER IKKE ut til å ha noen 
plan for Roger. Noen individuell plan finnes 
ikke i arkivene. Tidligere instansers erfarin-

ger med ham, de foruroligende utredningene og 
rapportene om lav IQ, destruktiv adferd og volde-
ligheter, er som hvisket bort. En optimistisk dag i 
1995 har Roger bestemt seg for å ska"e seg både 
jobb og bolig på egenhånd.

«Jeg spør ham om han har satt noe tidsperspek-
tiv for å klare dette alene. Det har han ikke, men 
det kan kanskje være lurt», skriver sosialkuratoren. 

Det er ingen spor etter forsøk på å tromme 

Leser man Rogers drapsdom, kan man 
forledes til å tro at han knapt har vært 
i klammeri med lovens lange arm.

Rundt 80 000 mennesker i Norge 
har en utviklingshemming. Bare 
drøyt 21 000 har få& diagnosen.



29
28 JUNI / JULI 2011 ! MAGASINET PLOT

sammen fagfolk på tvers av etatsgrenser, for å sy 
sammen det hjelpeapparatet kommunen en gang 
mente Roger burde ha. Plutselig går han noen timer 
til psykolog, «fordi politiet har sagt det», forklarer 
han sosialkuratoren. Forsøkene på å sysselsette 
ham  framstår som tilfeldige. Frelsesarmeen har 
kronerulling på Varmestua for å ska"e Roger opp-
hold ved safteriet på Ølen. En lærer tilbyr ham 
parktikantjobb ved en landbruksskole. Roger opp-
søker en bonde han tidligere har jobbet hos. Men 
enten går han lei, eller så mister han jobbene etter 
skofting og stjeling. 

    Roger legger ut mange snubletråder for seg 
selv, som ikke å ta epilepsi-medisinen sin. Tre dager 
før nasjonaldagen i 1994, mens Norge er i bakrus 
etter OL i Lillehammer og varmer opp til fotball-

VM i USA, sitter Roger på en traktor, og skal til å 
rulle seg en røyk, da han får et kraftig anfall, faller 
bakover og havner mellom horva og tilhengerfestet. 
Han slipper unna med lettere slag mot hodet, en 
overskrift i lokalavisa – og sparken. 

NÅR ROGER BLIR funnet på gata, bevisst-
løs etter krampeanfall eller slagsmål, hav-
ner han først på legevakta. Deretter på 

nevrologen, hvor han som epileptiker er fast kunde 
gjennom hele 90-tallet. Utallige ganger undersøker 
nevrologene de elektriske impulsene i Rogers 
hjerne. De undersøker om pulsen er regelmessig. 
Om pupillen er runde og egale. Om det foreligger 
patologisk glandelsvulst. Om bevegeligheten i nak-
ken er god. Om respirasjonen er god. Om han avgir 
rene lyder. Om høyre scapula er i orden… 

Det eneste de ikke undersøker er spørsmål som: 
Hvorfor drikker Roger? Hvordan har han det, 
egentlig? Det er derfor han stadig vender tilbake 
til Kåre, sier han til sin sosialkurator. Da har han 
i alle fall noen å snakke med om problemene sine.  

    - Jeg jagde ham ut mange ganger, sier Kåre.  
- Så slapp jeg ham inn igjen. Jeg hadde ikke 

samvittighet til noe annet. Han hadde jo ikke noe 
sted å bo.

HVA ER DET fineste du har opplevd i livet, 
Roger?
- Arbeid.

- Hvorfor det?
- Jo, for det er vel det jeg har sett. At jeg kan 

styre livet mitt. At jeg kan se framover i tida. At 
jeg kan se at jeg kan se at jeg betyr noe i livet mitt, 
jeg og. Det er det.

- Føler du at du betyr noe i livet ditt?
- Ja, du kan si når jeg holder på å jobbe, og alt 

det der. Det betyr veldig mye for meg. Det er det.
- Nå for tida jobber du ikke?
- Jeg jobber.
- Med hva da?
- Akkurat nå så jobber jeg som skogsarbeider. 

Det vet du jo.
- Jeg syns det ble sagt…
- Ja, at jeg var sykmeldt mener du? Ja, jeg 
har vært det en liten stund, men jeg skal 
begynne å jobbe igjen på mandag.
Slike ting sier Roger til meg i 2011. Hva 
betyr Roger i livet sitt ti år tidligere? Hva 

slags styring har han over livet sitt?

DET NYE ÅRTUSENET innleder en ny 
epoke for Roger. 90-åras tendenser til 
grøftefyll, slagsmål og bevisstløse gjernin-

ger synes å skyte fart. Alle som har med ham å 
gjøre, begynner å bli kraftig lei. 16. januar kommer 
han til sykehuset i ambulanse, etter et kraftig 
anfall. En forbipasserende har sett ham bli slått 
ned på byen. Han har skrubbsår i ansiktet, kutt 
over høyre øye og mørbankede nyrer. Denne gan-
gen er det Kirurgen som behandler Roger. Det er 
få tegn til at legene ved de ulike fagfolkene snakker 
sammen om ham. Han dumper bare inn på ulike 
avdelingene, legevakta, kirurgen, nevrologen, fast-
legen, fyllearresten – ekspederes, og skrives ut.

16. mars: Roger faller om på et utested i byen, 
hentes av ambulanse og innlegges i noen timer.

20. mars: Roger møter på sykehuset om natta, 
klager over vondt i hjertet, og forsvinner igjen.

4. april: Roger blir satt i fyllearresten etter å ha 
stått halvnaken og ringt på hos en fremmed kvinne 
nattestid.

16. juni: Roger kommer haltende inn på kirur-
gen, med to utslåtte tenner og kutt i leppa, etter å 
ha blitt banket opp.

16. august: Roger kaster et ølglass i ansiktet på 
og skader en fremmed mann i baren Crazy Horse 
Saloon.

29. september: Roger kommer inn med ambu-
lanse og et langt kutt over øyet, og truer en lege.

SLØV. FORVIRRET. LUKTER alkohol. Dårlig 
almenntilstand.
De kliniske beskrivelsene av Roger ved mot-

takelsen og kirurgen gir et inntrykk av at legene 
ikke kjenner den faste kunden gjennom over ti år. 
Roger er av en annen verden. Et slags undermen-
neske på rutinemessig visitt. 

Antakelig er også journalene topper av is'ell. 
De fanger for eksempel ikke opp at Rogers kjæreste 
sommeren 2001 føder et dødt barn. I dødsannon-
sen står Roger oppført som far. Barnet er gitt et 
navn. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med», 
står det. 

    Til slutt er det Roger selv som slår alarm om 
sin egen livssituasjon. I oktober spaserer han inn 
på sykehusets mottakelse og sier han har hatt anfall 
hver dag de siste ukene, av og til flere anfall daglig. 
Han tror flere er i anmarsj.

«Han er svært engstelig, og bruker for mye 
alkohol, særlig når han føler seg engstelig», skriver 
legen, og sender ham videre til Nevrologisk poli-
klinikk, som jo kjenner Roger så alt for godt. De vet 
ikke hva de skal gjøre med ham. Å fortsette som 
før, gi ham medisiner og håpe på det beste, er «lite 
hensiktsmessig». 

Det er da nevrologen gjør noe Haugesund syke-
hus ikke har gjort siden de slo alarm om Roger 
nesten ti år tidligere. Hun tar kontakt med Hau-
gesund kommune. 

Hun ber dem hjelpe Roger med medisineringen 
og alkoholproblemet. Så ber hun en annen avdeling 
ved sykehuset foreta en nevropsykologisk utred-
ning av Roger.

Slik gikk det til at Haugesund kommune høsten 
2001, ni år etter at de betakket seg for å ta ansvar 
for ham, blir gjort oppmerksom på at de faktisk 
har en svært skadeskutt person skranglende rundt 
i byen. Roger kan ikke behandles som en hvilken 
som helst sosialklient. 

Slik gikk det også til at Roger, 28 år gammel, 
fikk en ny merkelapp i sin sykehusjournal:  
Utviklingshemmet.

AT JEG BLE kalt funksjonshemmet?
- Nei, utviklingshemmet.
- Aha.

- Du vet det?
- Nei, ikke akkurat sånn hundre prosent sikker.
- Husker du at du snakket med psykologer i 

fengselet?
- Jo, det gjorde jeg, på Åna og Haugesund feng-

sel.
- Kan du huske at de sa du ikke skulle sitte i 

fengsel, fordi du har en utviklingshemming?
- Nei, det har vært mye på grunn av epilepsien, 

og på grunn at jeg vel har vært… Jeg er ikke akkurat 
det… Men jeg har vel vært veldig hissig eller noe 
sånt.

- Er det sant? Er du ikke blitt fortalt at de mener 
at du er utviklingshemmet?

- Jeg vet ikke om jeg er det altså. Det vet jeg 
ingenting om.

- Vet du hva det er for noe?
- Nei, du må forklare meg litt. Hva det er for 

noe. Det må du.

- Jeg tror vi gjør det en annen gang.
- Jaha.
- Du har hørt det ordet før?
- Jeg har nå hørt det. Men jeg har ikke vært 

sånn helt innpå hva det er for noe.
- Du har kalt deg selv annerledes. Tenker du 

selv at du er annerledes?
- Vet ikke om jeg er annerledes, enn hva alle 

andre… Det var vel på grunn av at jeg bare holdt på 
å drikke og slåss og… Jeg brydde meg ikke så veldig 
mye om… Det var vel… Jeg hata mye folk rundt 
omkring, når de begynte å krangle og…

ROGER ER IKKE bare utviklingshemmet, 
han har en verbal IQ så lav som 41, langt 
under normalen. Det konkluderer psyko-

logspesialist Cvetana Carlsson ved Haugesund 
sykehus på nyåret i 2002. I utredningen peker 
hun på årsaker.  
                   l  

Sosialkontoret ser ikke ut til å ha noen 
plan for Roger.

Antakelig er også journalene 
topper av isfjell.



PÅ VEI FRA JOBB LENGTER HAN ETTER EN NY FOTBALLSESONG.DET KJEKKESTE ROGER VET ER Å ARBEIDE. 



ROGER ER FRI TIL Å KOMME OG GÅ SOM HAN VIL. MEN PERSONALET PÅ BOLIGINSTITUSJONEN KJENNER HAM 

GODT OG DE ER I SAMME BYGNING DØGNET RUNDT.



MEN ALLER BEST ER DET Å HA EN Å HOLDE RUNDT.ROGER LIKER GODT Å  TA TUREN TIL KJØPESENTERET. 
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Roger ble muligens skadet av rus allerede som 
foster. Slag mot og skader på hodet samt lite sti-
mulerende vilkår under oppveksten kan ha vir-
ket inn.

«Roger selv henviser til slag, grove psykiske, 
fysiske grenseoverskridelser fra omsorgspersoner 
opp gjennom oppveksten», skriver Carlsson. Hode-
skadene etter traktorulykka i tenårene kan også 
ha svekket ham. Likeså skadene han har blitt påført 
som voksen, edru eller ruset. Hans psykiske pro-
blemer svekker ham – angsten, sinnet, bitterheten 
og aggresjonen som han ikke klarer å kontrollere 
når han er ruset. 

Og konklusjonen?
Den er som et ekko av bekymringsmeldingen 

fra samme sykehus til Strand kommune nær ti år 
tidligere – da Roger ble satt på Tau-ferga med sin 
hospits-garanti: Roger må ha hjelp. Han må ha hjelp 
til nesten alt.

Det er nødvendig, skriver Carlsson, å lage et 

nettverk rundt Roger som gjør det mulig for ham 
å fungere i arbeid. Han er ute av stand til å konkur-
rere i arbeidsmarkedet. Han er ute av stand til å 
disponere penger. Han trenger generelt hjelp til å 
strukturere hverdagen. Han trenger hjelp til avru-
sing. Alkoholen skaper «en rekke problemer for 
ham». Psykologspesialisten advarer: Skjer det 
ingenting nå, er det en overhengende risiko for at 
Roger tyr til vold.

I over ti år har Roger stemplet inn og ut av sosi-
alkontoret, fyllearresten, sykehuset, og tingretten 
– som ligger nøyaktig 92 skritt fra byens ærverdige 
rådhus. Oppdager Haugesund kommune ham nå? 
Jaller gong-gongen i rådhuskorridorene?

HAUGESUND KOMMUNE MOTTAR 
bekymringsmeldingen ett år og tre måne-
der før Roger skal bli drapsmann. I to 

måneder blir den liggende og støve. Så skriver Sosi-
altjenesten brev til kommunens Tjeneste for utvi-
klingshemmede. Den alarmerende utredningen 
legges ved. «Det er ønskelig med et samarbeid om 

denne saken, og undertegnede ber derfor om at det 
tas kontakt for et møte når du har fått satt deg inn 
i saken», skriver sosialkuratoren.

Det blir vår.
Og det blir sommer.
Mens saksbehandlerne «setter seg inn i saken», 

raver Roger videre i sin endeløse grøftekant. I juni 
møter han i retten, tiltalt for å ha slått en fremmed 
bargjest i svime med et halvliterglass. Det fastslås 
at Roger kastet glasset på ham. Men han frikjennes 
– fordi han trolig var bevisstløs i gjerningsøyeblik-
ket. Rogers fastlege vitner – også det en mann som 
med åra har mye med Roger å gjøre. Og dommerne 
konkluderer at Rogers «hjerneaktivitet kobles ut 
for kortere eller lengre tid. Han får da ikke med seg 
ting som skjer rundt ham. Han er mentalt totalt 
fraværende og er seg ikke bevisst hva han gjør». 

Roger rusler nok en gang ut av en rettssal som 
en fri mann, etter en frikjennelse som likner 
beskrivelsen av en tikkende bombe.

Få dager senere blir han igjen slått ned og 
innlagt. I begynnelsen av juli blir han fun-
net bevisstløs på gata av politiet, og innlagt 
igjen. Han har gått på fylla to uker i strekk 
og  skjelver, svetter og ser syner. 
«Rar oppførsel», skriver vakthavende lege. 

«Virker som han er redd oss og rar i blikket».
Det er snart et halvt år siden en psykologspe-

sialist ved en annen sykehusavdeling slo alarm. Det 
står ikke et ord om noe møte om Roger i Haugesund 
kommunes mappe. Snart skal Roger selv slå alarm, 
på sin måte.

HUN JEG VAR forlova med, hun møtte jeg 
i Haugesund. Hun har jeg vært forlova 
med fire ganger.

- Fire ganger? Hvorfor fire?
- Nei, ble vel for glad i henne.
- Betydde hun mye for deg?
- Ja, hun betydde veldig mye for meg. Det gjorde 

hun. Men det ble veldig mye krangel. 
Veldig mye sjau mellom meg og henne og brø-

drene. 
Siste gang jeg møtte henne, var vel da hun hop-

pet ut fra tredje etasje. Men det gjorde hun bare på 
grunn av at hun skulle miste denne ungen.

- Jeg bare tok ringen i fra meg, bare heiv han 
fra meg. Så tok jeg tingene og så bare gikk jeg.  

Det var siste gangen jeg så henne.
- Døde ungen?
- Kan si ungen, den ligger i graven.
- At hun mista ungen, gikk det inn på deg?
Ja, selvfølgelig. Hvis du hadde mista unge din, 

hvordan tror du du hadde følt det? Det er jo litte 
granne … dramatisk. Går rundt og tenker sånn, at 
nå skal jeg liksom bli pappa.

- Du tenkte på det?
- Hm.
- Hva tenkte du om det?
- Nei jeg tenkte på det at nå skal jeg bli pappa. 

Nå skal jeg bli liksom… Lik som alle andre... Gå 
rundt og…. At jeg alltid har vært… At jeg alltid har 
likt unger.

KÅRE FINNER ROGER med et belte stram-
met rundt halsen. Politiet får ham 
tvangsinnlagt ved Psykiatrisk blokk. I sam-

tale med psykiaterne samme dag, 20. juli 2002, er 
Roger lite glad for at livet hans er reddet. Det er 
ikke hans første selvmordsforsøk denne sommeren. 
Hjelp er han egentlig ikke interessert i. Han er like-
glad med livet. Nervene, vanskelige boforhold, 
tapet av et barn og uhyggelige opplevelser i barn-
dommen forfølger ham.

«Jeg har flere ganger tenkt at det hadde vært 
bedre å dø», sier han til psykiaterne.

«Jeg hører stemmer». 
«De snakker om alle de dårlige tingene jeg har 

gjort. Jeg har gjort mange dumme ting».
Psykiaternes fastslår at Roger er preget av et 

langvarig alkoholmisbruk, er paranoid, suicidal og 
deprimert, driver med selvskading, mangler 
impulskontroll og kan være truende og aggressiv. 
Han er muligens psykotisk. 

De ser ikke ut til å ha fått med seg at Roger er 
utviklingshemmet. Men hans voldelige vesen får 
de med seg. 

Etter tre dager lar legene ham spasere ut av 
sykehuset, av frykt for voldeligheter. Det er ferie, 
og de har ikke bemanning til å takle det, står det. 
Og han anses ikke som «farlig for øyeblikket».

Roger får med seg antidepressiva og en ny diag-
nose på veien i det som mer og mer minner om en 
norsk beretning om et varslet mord: Alvorlig per-
sonlighetsforstyrrelse, der stress og alkohol kan 
føre til at han blir psykotisk.

OVER SENGA TIL Roger henger et bilde av 
en eldre mann.
- Det er Bjørn Henriksen, sier Roger.

Opp gjennom åra støter han på den tidligere 
lederen av ungdomshjemmet nå og da. Det er Hen-
riksen som til slutt ringer Haugesund kommune 
og forteller om Rogers siste innleggelse – og at det 
er på høy tid å ta a"ære.  

    Helse- og sosialdirektoratet og andre fagfolk 
har de siste tiåra skrevet bunker med rapporter 
om det manglende tverrfaglige samarbeidet om 
utviklingshemmede med psykiske lidelser og uta-
gerende adferd. Under HVPU-reformen på begyn-
nelsen av 90-tallet, ble lyskasteren rettet mot 
kommunene, som overtok ansvaret for de utvi-
klingshemmedes hverdag. Ansvaret til spesialist-
helsetjenesten – derav sykehusene og psykiatrien 
– kom i skyggen. Resultat: De kommunale tjenes-
tene for utviklingshemmede mangler kompetanse 
på psykiatri. Og psykiatrien mangler kompetanse 
på utviklingshemmede. I Rogers sak er det Hen-
riksen, som ikke har hatt formelt ansvar for ham 
på over ti år, som presser fram et tverrfaglig hjel-
peapparat.  

Få dager etter Rogers selvmordsforsøk er det 
krisemøte i kommunen. Også Henriksen er med. 
De beslutter å opprette en ansvarsgruppe for 
Roger. Det skal søkes og tas skritt for å ska"e ham 
kommunal bolig, psykologsamtaler, oppfølging fra 
psykiatrisk sykepleier, en fritidskontakt, gratis 
tannlegebehandling, hjelp til styring av økono-
mien, epilepsi-alarm og tilkjøring av varm middag 
tre dager i uka. Han skal også få et opphold ved 
Stølen psykiatriske senter. Utover høsten blir flere 
fagfolk med i ansvarsgruppa, inkludert en psykia-
trisk sykepleier fra sykehuset og kommunens tje-
nester for både psykiatri og utviklingshemmede. 

Med andre ord: Roger er oppdaget. Rogers liv 
skal stables på beina. Et belte rundt halsen var alt 
som skulle til.

Men søknader skal sendes, vurderes og god-
kjennes. Og Roger setter seg ikke stille og rolig i en 
sofa for å vente på velferdsstatens redningsopera-
sjon. 9. oktober kommer han haltende til sykehuset 
etter å ha blitt slått ned. To dager senere blir han 
innlagt etter å ha blitt «funnet livløs på gata», full 
av øl, sprit og valium, og skadet i ansiktet. At Roger 
andre uka i november er flyttet inn i det psykia-

Roger er ikke bare utviklingshemmet, 
han har en verbal IQ så lav som 41.
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triske senteret på Stølen, forhindrer ikke at han 
igjen blir funnet på gata, med krampeanfall. Vakt-
havende lege bemerker at pasienten ikke tar epi-
lepsi-medisinene, og mener hans psykiske lidelser 
og atferdsforstyrrelser skyldes misbruk av beroli-
gende midler og sovemedisin. I november får Roger 
beskjed om at en av hans halvbrødre er gått bort. 
Han klandrer seg selv for ikke å ha holdt kontakt.

At det er lite nytt under Rogers sol, understre-
kes ytterligere ved at han 14. desember grisebanker 
Kåre. Roger gjør som vanlig ingen forsøk på å stikke 
av når blålysene blinker rundt ham. Ved føttene 
hans ligger Kåre i en blodpøl, ved siden av en knust 
sekspakning øl i en blodtilsølt plastpose.

Ingen vet sikkert hvor lenge Roger sparket og 
slo. Men det handlet om hvor mye penger han 
skyldte Kåre, som slipper unna med et par sting 
over venstre øye, et par sting under, et sting eller 
to i panna, ei knekt tann, en mulig hjernerystelse. 
Og knuste brilleglass.

«Hvor mye bank hadde du tenkt til å gi Kåre 
før du ga deg?», spør politiet i avhør.

«Nok», svarer Roger.
Politimannen spør om han er klar over at han 

«i ytterste konsekvens» kunne ha drept Kåre.
«Ja», svarer Roger, fem måneder før han skal 

komme til å begå et drap.
«Men Kåre får ta hovedskylda. Det var han som 

begynte det hele».
«En umulig situasjon», skriver nevrologen i sin 

journal noen dager før jul. I alle år har Roger prio-
ritert fyll og slagsmål foran medisiner. De siste åras 
oppfølging har hatt «liten hensikt». Nevrologen gir 
ham opp. Hun skriver til fastlegen at de får ta kon-
takt ved behov.

Halvannen uke ut i 2003 finner politiet Roger 
livløs på gata. På sykehuset reagerer han ikke på 
smerte, og er ruset på alkohol, muligens også hasj. 
Vedkommende ringer Stølen psykiatriske senter. 
De vil ikke ha ham tilbake. Grunn: Nulltoleranse 
mot alkohol.

Slik blir den utviklingshemmede alkoholikeren 
og voldsmannen avskrevet av hjelpeapparatet for 
andre gang på under én måned. Om natta skriver 
han seg ut av sykehuset. Og det gjør han, ifølge 
vakthavende lege, «på eget ansvar».

Hvor forsvinner Roger denne natta? Hvordan 
ivaretar han ansvaret for sitt eget liv?

DET VIRKER PÅ meg som du skal være glad 
du fortsatt er i live?

- Ja, egentlig skal jeg det.
- Du blir stadig funnet alene, nesten livløs. Du 

kunne vel lett ha strøket med? Du levde enormt 
hardt?

- Det spørs… Hvordan mener du, hardt?
- Det må ha vært slitsomt?
- Ja, kan du si, å springe rundt i et liv med alko-

hol og slåssing, er vel et hardt liv det. Er det ikke 
det? Du kunne jo ha prøvd det selv. Så kunne vi jo 
ha diskutert det.

(Latter.)
- Godt sagt, Roger! Jeg vet jo ingenting jeg.
- Nei, men vi kunne jo ha diskutert åssen det 

livet der var, bare slåssing og herjing. Ikke akkurat 
sånn…

- Hvorfor slutta du ikke?
- Nei, jeg vet ikke, jeg. Livet, det ble jo bare… 

Ble jo bare at jeg bare holdt på å vanka med andre 
folk. Bare med slåssing. Bare med drikking. Det ble 
jo bare livet.

SAMME DAG SOM Roger blir funnet nesten 
livløs på gata, samles ansvarsgruppen igjen. 
Hvordan skal de ulike etatene samarbeide om 

behandlingen og oppfølgingen av Roger?, er spørs-
målet. I tillegg skal de, trolig for første gang i 
Rogers liv, lage en individuell plan for ham.  Å 
ska"e den utviklingshemmede mannen en hjelpe-
verge, er ennå ikke et tema. Henriksen fyller lik-
som den rollen.  

De ser håp for Roger. Han er blant annet hjelp-
som og nevenyttig. Men notatene viser også at de 
vet at han stadig oftere hører stemmer om kvel-
dene. Han er utviklingshemmet, muligens hjerne-
skadet, er truende, har lite kontroll, handler på 
impuls. Psykiaterne anbefaler å gi ham Zyprexa, et 
medikament mot schizofreni og bipolar lidelse.

Vinteren 2003 fortsetter med fyll, slåssing, 
anfall og blålys. En psykiatrisk miljøarbeider skal 
følge ham opp, men Roger viser liten interesse. 
Roger er ingen enkel klient. På et av kommunens 
ukentlige hjemmebesøk, blant annet for å levere 
ut medisiner, er han stresset fordi han mangler 
tobakk. 

 «Han sier han er redd for å gå amok, knuse og 
ødelegge, eller gå til angrep på folk, » skriver kom-

munens utskremte. Usikre på om han mener alvor, 
kjøper de en pakke tobakk til ham. 

 Rogers planlagte støttekontakt, trekker seg før 
han begynner. 

«Han husker Roger fra tidligere, og har alltid 
sett på ham som en farlig person. Han føler seg ikke 
trygg på å være alene med ham.»

KOMMUNEN HAR SKAFFET ham ny leilig-
het. Roger liker å være med folk, og flytter 
etter hvert tilbake til Kåre. Dermed er det 

også  tvilsomt om han får glede av den tilkjørte 
middagen. Og får han med seg at statsadvokaten 
tiltaler ham for grov vold mot Kåre? 8. april, én 
måned før Roger skal komme til å begå et drap, er 
han ikke hjemme når kommunen kommer med 
medisinene. Naboen sier han har vært borte i flere 
dager. De ringer Bjørn Henriksen. Heller ikke han 
vet hvor Roger er.  Og nå er også Rogers frivillige 
hjelper lei. Han «frasier seg fullmaktene, vil ikke 
lenger ha noe med arbeidet med å ivareta Roger, 
siden Roger hele tiden motarbeider,» heter det. 

Ildsjelenes tid er over. 
9. april dukker han opp på politistasjonen, full 

og med buksa søkkvåt av urin. Ved sykehuset 
beskriver legen ham som en 30-åring med «dårlig 
hold og nedsatt almenntilstand». Han har fin sir-
kulasjon og respirasjon, har abstinenser, er trøtt 
og uklar og sliter med å forstå hva legene sier. Han 
tilbys ett døgns observasjon, men fordufter klokka 
18.

«Skreiv seg ut på eget ansvar», skriver vaktha-
vende lege.

    24. april, halvannen uke før en mann i Hau-
gesund skal bli maltraktert til døde, avholdes et 
siste  ansvarsgruppemøte i regi av Haugesund 
kommune. Tema er nok en gang avklaring av roller 
og ansvar. Roger ønsker å flytte tilbake til Kåre. 
Han har knapt bodd i sin kommunale leilighet siden 
nyttår. De vil han skal begynne på Kronå Verksted, 
en skjermet bedrift, men Roger er skeptisk. Det er 
bare et par dager siden han var i fyllearresten. 
«Han drikker mye» noterer kommunens folk. Han 
ønsker ikke lenger å samarbeide om økonomi. Han 
vil bestemme over egen lommebok. En av de 
ansatte opplever ham som truende. Og kommunens 
psykiatriske miljøarbeider mener seg avvist av 
Roger hele vinteren. På møtet vurderer de å 

avslutte den psykiatriske oppfølgingen. I et senere 
notat går det fram at tilbudet ble avsluttet fra mai.

    Rogers hjelpeapparat er i ferd med å gå i opp-

løsning. Og det må ikke herske noen tvil om hvem 
som har skylda.  

    «Han viste ingen interesse eller motivasjon 
for foreslåtte tiltak for å tilrettelegge for et selv-
stendig liv i egen leilighet, » skriver kommunen 
senere det året, da fasiten var kjent. 

JEG HUSKER VELDIG godt det, når han satt 
på sida av oss, det var en gang i tida. Han sa 
«Åh, jeg er så glad i dere», og alt det her. 

Så går det en halv time. Så hadde han fått en 
telefon, eller noe sånt. Så satt han på sida av oss 
igjen. Og vi trodde på dette her. Så reiser han seg 
opp plutselig, helt sånn plutselig, tar han og smel-
ler til oss begge to. Vi hadde veldig store blåmerker. 
Vi våget ikke gå på skolen dagen etterpå.

- Fikk du greie på hvorfor han gjorde det?
- Nei, vi fikk aldri greie på hvorfor. Det var på 

grunn av den telefonen, eller et eller annet sånt. 
- Hva tenkte du?
- Nei. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. 

Du blir jo veldig redd. Du blir veldig hissig selv. Du 
blir veldig…  En dag, som kommer skal jeg pinadø 
ta igjen, liksom. Det er sånn at du er sånn: Ok den 
dagen… Når jeg bli gammel nok liksom, skal du 
pinadø få igjen.

DE TO POLITIBILENE parkerer utenfor 
boligblokka i Haugesund sju minutter over 
midnatt. Det er 9. mai 2003. Betjentene 

går opp i andre og åpner inngangsdøra. Mannen 
ligger på ryggen innenfor stuedøra, med bare buk-
sene på.

Betjentene tror først han er død. Ansiktet er 
blodig og opphovnet, øynene klistret igjen. Over 
høyre øye blør det fra et åpent kutt. Han har sår 
på haka, og det virker som deler av skjegget er revet 
av. Overkroppen er full av sår og blåmerker. Bryst-
kassa er delvis innsunket. Buksa og det persiske 

Rogers hjelpeapparat er i ferd 
med å gå i oppløsning.
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teppet han ligger på, er gjennomtrukket av blod og 
vann. Også linoleumsgulvet var vått. På gulvet står 
ei vaskebøtte. Det lille salongbordet med den hvite 
hekleduken er full av øl- og brennevinsflasker, noen 
av dem veltet, samt glass og askebeger. Gulvet er 
et kaos av ølflasker, lightere, puter, glass og papirer. 
Ved stolbenet til en sofa ligger en elektrisk barber-
maskin, på kjøkkengulvet en sjakkmønstret skjorte 

og T-skjorte, begge revet og skåret opp. Etterfor-
skerne finner blod over alt, på teppet, klærne, toa-
lettskåla og en vaskeklut på badet. Selv på 
himlingen i stua og stuevinduet mot gata er det 
synlige blodflekker. Da vitnet forklarer hvem som 
står bak, kjenner den ene betjenten dem igjen fra 
et husbråk to dager tidligere. 

Det finnes kriminelle som nedlegger svært mye 
arbeid i å skjule blod, DNA og fingeravtrykk. Roger 
er ikke blant dem. Han ligger og sover ut rusen i 
sin nye kommunale leilighet, når det ringer på. Når 
han åpner døra, og blir påsatt håndjern, er hende-
nes og buksene fremdeles røde av en annen manns 
blod.

FUGLENE KVITRER I trærne ved løvetann-
enga, foran en av de malingsflassede kom-
munale rekkehusblokkene som på 

folkemunne utgjør selve Texas – i boligstrøket som 
kommunen selv har døpt Texasbyen. På hver sin 
veranda i andre etasje står to rustne herrer, den 
ene med hestehale, den andre i bar overkropp og 
tatovert arm, og tar onsdagens første rullings i 
formiddagssola. Det er et fint og fredelig strøk, sier 
de, hvis du ser bort fra ambulansene, politibilene 
og brannbilene som stadig er på besøk. Og hvis du 
ser bort fra et og annet «svart hull», som denne 
unge naboen som stadig pisser i oppgangen, truer 
med både det ene og det andre, kaster søpla si ut 
av vinduet – og som de aldri blir kvitt.

- Uansett hva som skjer, er det ingen som lærer. 

Historien bare gjentas og gjentas og gjentas, sier 
han med hestehalen, som er usikker på om han fikk 
tildelt leilighet fordi det ble ledig etter drapet. Eller 
var det etter han som brant inne like etter?

Jeg står i løvetann-enga og flytter blikket to 
balkonger til høyre, til leiligheten som tilhørte han 
de kalte «Skjeggen». Det er nøyaktig åtte år siden 
den kvelden Roger og en drikkekompis, en tjommi, 

ringer på i andre. Skjeggen åpner døra på 
gløtt. Roger og tjommien brøyter seg inn i 
stua, med en pose øl i hånda. Det går i øl, 
bar sprit eller sprit og øl blandet sammen. 
Stemningen er visst god, inntil Rogers kom-
pis bringer gjelda til Skjeggen på bane. Den 
er på 200 kroner. Roger skal på forhånd ha 
blitt lovet en hundrelapp, hvis han hjelper 
til. Når Roger hisser seg opp over denne 

gjelda, skal Skjeggen ha bedt ham holde kjeft og 
passe sine egne saker.

«Gi ham ein!», sier kompisen til Roger.
Rogers kompis er en felles tjommi av ham og 

Kåre. Kåre er på jobb på Norsk Hydro denne kvel-
den. Han priser seg lykkelig over det i ettertid. I 
dag, når han snakker med Roger på telefon, eller 
tjommien ligger over, i senga til Roger – sier Kåre:

«Se hva dere gjorde mens jeg var å jobb! Se hva 
dere gjorde!!».

SMELL TIL HAM!* sier tjommien.
Dermed tar Roger et kraftig kvelertak på 
Skjeggen. Nærmere to timers hemningsløs 

voldsutgytelse er i gang. En 'erde drikkekompis 
sitter stiv i sofaen, vettskremt av synet av de utal-
lige slagene og sparkene mot den eldre mannen på 
gulvet. Han blir også skremt av tjommien som sier 
at Roger er livsfarlig.

«Han har sittet inne for mord,» sier han. 
Kompisen var den som oppmuntret Roger, 

ifølge dommen. Roger skal ha vært den som sto for 
mesteparten av volden. Da Roger, ifølge dommen, 
begynner å trampe på Skjeggens hode, med sine 
svarte vernesko, skal kompisen ha bedt ham ta en 
pause. Roger setter seg med de andre og tar en øl.

«Vi tok flere drikkepauser», sier han i avhørene.
Barberinga av skjegget var visst bare for moro. 

Når Roger og kompisen skal gå, ligger Skjeggen 
urørlig på stueteppet. De hører kun «noen snorke-
lyder». Det er visst da de river og skjærer opp 

skjorta og T-skjorta hans, og heller to-tre bøtter 
med vann over ham. Han ligger fortsatt like urør-
lig på gulvet. 

Så drar de hjem til Roger for å sove, i leiligheten 
kommunen har gitt ham, to rekkehus nedenfor, i 
et strøk ved navn Texas.

RETTSMEDISINERNE PÅVISTE BRUDD i 
nesen og øyenhuleveggen, brist i tungebei-
net, samt brudd i brystbeinet og seks rib-

bein. Mannen som skyldte 200 kroner lå drøyt tre 
uker i respirator. Men knusningsskadene hadde 
ført til en betennelse i brystorganene og sursto"-
mangel i hjernen, som han til slutt døde av siste 
dagen i mai. 

Roger har for det meste sittet og stirret i veggen 
i varetektscella. Når han blir vekket og fortalt at 
han er drapsmann, blir han helt vill og stanger 
hodet i veggen. Når en betjent et par dager senere 
låser opp celle 1, sitter han foroverbøyd på senge-
kanten. Han svarer ikke når han blir spurt om han 
vil ut og lufte seg. Betjenten oppdager at han har 
knyttet ei skolisse stramt rundt halsen.

«La være», sier Roger, når de skjærer av lissa. 
Deretter blir han satt på ei sikkerhetscelle.

DET ER LETT skyggeboksing, nærmest et 
fast rituale. Ammunisjonen er jus, byrå-
kratisk formalia og krokodilletårer.  «Han 

har bare den siste måneden hatt diverse epileptiske 
anfall. Han har tidligere forsøkt å begå selvmord, 
og han er banket opp av andre innsatte», sier 
Rogers forsvarer i august. Haugesund tingrett sva-
rer at det ikke er et «uforholdsmessig inngrep» å 
ha Roger i varetekt. Kjennelsen påkjæres. Gulating 
lagmannsrett strør sand på avgjørelsen.

Hvordan ivaretas Rogers rettssikkerhet etter 
at han har tatt livet av en mann?

Avhørene av Roger, der nesten all grov vold 
klistres på ham, foretas uten forsvarer. Utviklings-
hemmede skal i prinsippet kun avhøres ved dom-
meravhør, for å unngå manipulering og 
misforståelser. Roger blir avhørt på ordinær måte. 
For det tredje blir Roger isolert på ei varetektscelle. 
Én ting er at han er alkoholiker, psykisk syk og 
suicidal. Men han er også utviklingshemmet.

Nå er ikke det noe nytt i Norge. Antakelig er 
rundt ti prosent av de innsatte i norske fengsler 

utviklingshemmede, og skjønner lite av hvorfor se 
sitter der, ifølge en undersøkelse fra 2008. Men det 
er halvannet år siden Roger har fått påvist en IQ, 
på 41. Det er overhengende sannsynlig at han aldri 
vil kunne stra"es. I Norge stra"es ingen med en 
IQ lavere enn 55.

Hva gjør hjelpeapparatet i Haugesund – oppret-
tet på grunn av utredningen som avslørte at Roger 
var utviklingshemmet – med sin kunnskap om 
Roger? Lite, ifølge journalene. Det er politiet som 
til slutt informerer Rogers nye forsvarer, Olle Noh-
lin, om hans diagnose. Først i slutten av august 
sitter Nohlin på hele den alarmerende utredningen 
fra februar 2002. Advokaten sier til dommerne at 
de bryter menneskerettighetene ved å holde Roger 
innesperret. Han blir både banket, mobbet og 
drapstruet av andre fanger.

Omtrent samtidig tre"er Rogers storebror en 
tidligere kjæreste av Roger på bussen. Hun fortel-
ler broren en historie og gir ham et bilde av en liten 
unge. Det er Karin som ringer til Åna fengsel på 
Jæren, der Roger er overført, for å gi ham nyheten.

Roger er blitt pappa, sier hun.
Få dager senere, i midten av august, får Roger 

en ny telefon. Storebroren er død. Han tok avgjø-
relsen selv. Roger får lov å gå i begravelsen. Han 
husker at faren trekker ham til side, og sier ham 
noen alvorsord. Ord Roger skal komme til å tenke 
på i årevis.

I august finner jeg også livstegn fra Haugesund 
kommune i Rogers mappe. Lederen av psykiatri-
tjenesten, som også ledet ansvarsgruppa, skriver 
en sluttrapport på Roger. Hun gjør det klart at det 
var Rogers avvisning og manglende motivasjon 
vinteren 2003 som gjorde at de avsluttet den psy-
kiatriske oppfølgingen. Av samme grunn akter ikke 
kommunen å foreta seg noe overfor Roger før han 
eventuelt slippes ut av fengselet. 

At han som utviklingshemmet ikke bør sitte i 
fengsel, nevnes ikke.

DE KNAPPE JOURNALNOTATENE fra 
Åna forteller at Roger flyttes fra celle til 
celle, for hver gang det oppstår slagsmål 

og bråk. Bråket starter gjerne etter beskyldninger 
om stjeling av tobakk eller krangel om hva de inn-
satte skal se på TV. Roger husker han ba en svær 
brande holde kjeft, hvis ikke skulle han pinadø ta 

Det finnes kriminelle som nedlegger 
svært mye arbeid i å skjule blod,  
DNA og fingeravtrykk. Roger er ikke 
blant dem.
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ham. Branden tok tak i ørene til Roger og skalla 
ham så han flakset ned ei trapp.

En dag kommer en rettspsykiater på besøk. 
Roger snakker gjerne om ting som opptar ham. 
«Han har gjort flere selvmordsforsøk. En gang han 
våknet på sykehuset etter et selvmordsforsøk, 
trodde han at han var kommet til himmelen, og at 
alle de hvitkledde legene og sykepleierne var engler. 
Han var ikke redd», skriver én av psykiaterne.

I slutten av september er Haugesund tingrett 
på gli: «Retten betviler ikke at det er svært belas-
tende for siktede å sitte fengslet, langt over det som 
er normalt i en slik situasjon. Det vises her til det 
som er fremkommet omkring hans intelligensnivå, 
hans helse herunder problemer i form av epilepsi, 
depresjon og tidligere  selvmordsforsøk. Han har 
og blitt mobbet i fengselet».

Dommeren mener likevel alt dette har vært 
vurdert før – og banker gjennom nye uker i vare-
tekt.

I november utfordrer advokat Nohlin Hauge-
sund kommune til å finne et alternativ til fengsel. 
Han viser til at rettspsykiaterne nå har konstatert 
det samme som Haugesund sykehus konstaterte i 
februar 2002.

«Ifølge brevet foreligger det en prejudisiell 
observasjon som konkluderer at han har en IQ på 
41, og klart under grensen for stra"erettslig tilreg-
nelighet». Roger anses derfor å være «psykisk utvi-
klingshemmet i høy grad på handlingstiden», 
skriver Haugesund kommunes psykiatritjeneste.

 Det virker nesten som kommunen ikke husker 
hvorfor den drøyt ett år tidligere opprettet en 
ansvarsgruppe rundt Roger.  Lei av stra"erettsap-
paratets og kommunens manglende evne til å få 
Roger ut av varetekt, går Nohlin til VG. Samme 
måned slår VG opp fengslingen av en utviklings-
hemmet som ikke vet svaret på 2x2 eller 8+5. 
«Kommunen har selvsagt aldri prøvd å fraskrive 
seg noe ansvar i denne saken», sier ansvarsgrup-
pelederen til avisa.

I desember tar politiet ut tiltale, og foreslår å 

slippe Roger ut av fengselet. Brøset, den sentrale 
enheten for tvungen omsorg ved St. Olavs Hospital, 
har nemlig sagt ja til å ta hånd om Roger. Nå er også 
dommeren enig, og noterer seg at Haugesund kom-
mune mener at Brøset i Trondheim er bra for Roger. 

Dessuten, sier kommunen, har staten lovet å ta 
regninga.

Sommeren 2004 blir Roger dømt til tvungen 
omsorg. Kivingen om ansvaret for Roger går over 

i en ny fase. Brøset utfordrer Haugesund 
kommune til å etablere et omsorgstilbud 
som også ivaretar samfunnets behov for 
beskyttelse. Staten vil fortsatt betale, og 
Brøset vil bidra med all sin kompetanse. 
Kommune-Norge mangler generelt kunn-

skap om hvordan de skal ivareta utviklingshem-
mede som utgjør en risiko for seg selv og andre. I 
saker som Rogers skal de etter planen få overført 
kompetanse. Dessuten, mener Brøset, bør folk i 
Rogers situasjon beholde kontakten med sin hjem-
plass og sine nærmeste. 

For første gang i Rogers liv, havner hans skjebne 
på bordet til Haugesunds øverste politiske ledelse. 
15. september beslutter formannskapet å si nei til 
å la Roger «sone» i byen. «Bakgrunnen er først og 
fremst at Haugesund kommune er en arealmessig 
liten kommune, slik at det er vanskelig å ska"e 
kommunal bolig som tilfredsstiller de ønsker Brø-
set har fremhevet i saken», skriver rådmannen.

Lederren ved Brøset beklager vedtaket. Han er 
ikke enig i at det er vanskelig å lage et tilbud til 
Roger i Haugesund. Men i 2005 flys Roger over 'el-
lene, til dalføret og kjellerleiligheten som skal bli 
hans nye hjem.

HVA ER VANSKELIGST? Å ta ansvar der 
og da? Eller å ta ansvar for at man ikke har 
tatt ansvar? Vinteren og våren 2011 snak-

ker jeg med flere av menneskene som har gått igjen 
i journalene om Roger. En ordfører, en assisterende 
rådmann, en psykiatrileder, en sosialsjef, en ung-
domshjemsleder, en barneskolelærer… Enkelte tar 
selvkritikk. De fleste sier klart fra at deres ansvar 
var begrenset, at andre må ta ansvar for det som 
skjedde. Jeg får også noen foredrag om begrensede 
ressurser. Noen får panikk. Andre sier Rogers fri-
het var viktigst. Det er «faktisk lov å gå til grunne 
i dette landet», sier en ansvarlig leder i Haugesund 

kommune.  
Jeg ringer mannen på bildet over Rogers seng. 

Den tidligere lederen av Haugesund ungdomshjem, 
nå fagkonsulent i Buf-etat. Han er den som i 2002 
fikk fart på ansvarsgruppa til Roger, og som trakk 
seg da gutten nok en gang ble for vanskelig. Jeg sier 
at min arbeidstittel penser rundt hvordan Norge 
skapte en drapsmann. 

- Jøss… sier Henriksen.
- Ok, det er en påstand, fortsetter han. Og vi 

kan stille spørsmålet: Skapte vi en drapsmann ved 
vår unnfallenhet? Skapte vi en drapsmann ved vår 
manglende kunnskap eller vårt manglende sam-
arbeid? Fordi vi ga Roger frihet for enhver pris? 
Hvor mye frihet skal man ha i et samfunn? Hvor 
mye ansvar skal man ta? Det er ganske vanskelig å 
sitte på et sosialkontor og ta hele ansvaret innover 
seg. Er hjelpeapparatet for fragmentert? Tar noen 
ansvar for det store bildet? - I dette tilfellet var det 
stor sannsynlighet for at det kunne skje et alvorlig 
lovbrudd, ved et uhell eller ved uaktsomhet. Når 
man vet at et menneske mangler kontroll, vet man 
også at det er større sannsynlighet for at det vil 
skje noe alvorlig. Tar man det innover seg? Eller 
har man tradisjon for å skyve det fra seg? Ja, det er 
psykiatriens greie. Det er omsorgens greie. Det er 
sosialetatens greie. I Rogers sak sto man overfor 
noen av de mest kompliserte utfordringene man 
har. Og så er det ikke samarbeid!

- Jeg har ikke behov for å anklage noen, sier 
Henriksen.

- Men jeg har behov for å si at dersom man gjør 
kvalitative vurderinger, må man bringe inn flere 
instanser. Instanser som har og tar ansvar. Man 
må ta et ansvar, selv om skaden ennå ikke er skjedd.

MEN FORELDRENE, DA? Er det mulig å 
diskutere og dissekere det o"entlige 
uten å ansvarliggjøre foreldrene?

- Ja, jeg føler jeg sviktet da jeg reiste fra ungene. 
Det var nok rett valg. Men det gikk ut over dem. 
Det må jeg leve med, sier Karin.

- Men jeg vil si jeg stilte opp for Roger de åra 
han bodde i Haugesund. Det var ikke lett å besøke 
ham der. Men vi hadde mye telefonkontakt. Og han 
kom titt og ofte ned til oss.

Hun stilte opp den gangen. Hun stiller opp nå. 
Hun har også en viss forståelse for at hjelpeappa-

ratet i Haugesund slet med å ta ansvar for Roger. 
Hun vet hvor krevende han kan være.

- Nei, det er søren ikke lett, sier Karin.

OG ROGERS FAR? Jeg gledet meg ikke til 
denne telefonsamtalen. Og det var nok 
ikke en samtale Rogers far hadde drømt 

om. Men den varer i tre kvarter.
- Roger sa ved et tilfelle at du hadde beklaget 

at du hadde gitt ham juling i barndommen. Det  
hadde du visst sagt under begravelsen til broren i 
2003?

- Ja. Ja. Det stemmer det.
- Det var en veldig bra ting å gjøre det, da?
- Jeg mente at det var på sin plass å be om unn-

skyldning for det.

- Nå er det enkelte av fagfolkene som mener den 
fysisk avstra"elsen kan ha hatt negativ innvirk-
ning på ham. Tenker du som far, sett i ettertid, at 
dette var feil?

- Ja, noen ganger mente jeg det var feil. Andre 
ganger mente jeg det var riktig, får å si det på den 
måten.

- I ettertid da?
- Nei i ettertid så angra jeg jo på det, sier Rogers 

far.
Han avviser samtidig barnevernets versjon om 

at han skal ha slått Roger og broren natten de rømte 
fra ham i 1989.

- At jeg tydde til alkohol, det gjorde jeg. Og det 
innrømmer jeg. Men som jeg sier óg, det er alltid 
mye klokere å være etterpåklok.

- Og kombinasjonen alkohol og fysisk avstraf-
felse. Da blir det kanskje ikke så bra resultat?

- Nei, nei. Det stemmer det. Og når heller ikke 
ekteskapet fungerte som det skulle, så blir det slet-
tes ikke bedre.

- I tillegg skal Roger og broren ha bevitnet at 
kona di den gangen, ble lagt hånd på - eller slått. 

Jeg vil nø$e opp Rogers liv, for å finne 
ut hvor det (kk galt.

Jeg gledet meg ikke til denne 
telefonsamtalen. Og det var nok 
ikke en samtale Rogers far hadde 
drømt om.



DE ANSATTE PÅ BOLIGINSTITUSJONEN HAR SNAKKET MYE MED ROGER OM AT DET IKKE ER LURT FOR HAM Å NYTE ALKOHOL. 
ROGER ER ENIG. DERFOR DRIKKER HAN ALKOHOLFRITT ØL NÅR HAN ER UTE OG KOSER SEG.
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Det er også negative inntrykk som man mener har 
hatt innvirkning på et guttesinn?

- Altså, at jeg har gjort noe av det. Ja. Men jeg 
har blitt beskyldt for mer enn det jeg har gjort.

- Du må kanskje ta din del av ansvaret for at 
ting gikk skeis i barndommen?

- Det tar jeg på meg selv. Men hvorfor kunne 
ikke Haugesund kommune ta tak i det, enda jeg var 
og ga beskjed om det. De lot ham bare ture på rundt 
forbi. De ville ikke ta tak i noen verdens ting.

- Tok du ansvaret ditt da?
- Jeg prøvde så godt jeg kunne, sier Rogers far.
- Jeg prøvde ved å reise opp til Haugesund og 

gå rundt på o"entlige kontorer og… Jeg gikk så 
langt, at jeg oppsøkte legen hans. Et kvinnfolk. Og 
jeg spurte hvorfor i alle dager går Roger på disse 
sterke tablettene? Da bare kikket hun på meg, og 
svarte ikke.

ROGERS FAR SIER han har mange gode min-
ner óg. Mange fine ferier. Mange båtturer 
på 'orden. Det har også Roger fortalt om. 

Roger, som i alle år har søkt en viss kontakt med 
faren. 

Etter samtalen ber faren meg på ka"e neste 
dag. Dagen etter avlyser han. Han har tenkt på 

fortida si hele natta, sier han. Han orker ikke å 
snakke mer om den.

ER HAN KLAR for samfunnet, mannen som 
slo i hjel for en sekspakning øl?
Jeg tenker på mitt første møte med Roger, 

sittende i sofaen med kjeledressen, telefonen om 
moras død, hans insistering på at jeg skal bli. Under 
dette første møtet merket jeg at han hadde en kniv 
i ei slire festet i beltet. Med jevne mellomrom tok 
han borti skjeftet, antakelig ubevisst. Jeg tok meg 
selv i å sjekke avstanden til utgangsdøra. Ville de 
ansatte i etasjen over storme inn interndøra hvis 
jeg ropte på hjelp? 

Da jeg skulle gå, slang jeg ut av meg en fleip.
- Men jeg gidder ikke å ta ikke med wienerbrød 

i morgen, Roger. Du spiser jo ingen uansett.
Tabben var nok pekefingeren jeg retter mot 

ham og den liksom-alvorlige minen. Roger gikk opp 
i ansiktet mitt.

- Du kan faen bare prøve deg, så sparker jeg deg 
rett gjennom døra, sa han, uten antydning til smil.

I 2007 AVSLUTTER RETTEN den tvungne 
omsorgen. Det kan skje fordi Haugesund kom-
mune erkjenner sitt ansvar for Roger. Rådhuset 

mener fortsatt at det er for risikabelt å ta ham til-
bake til Haugesund, med sine skjenkesteder og 
«uhensiktsmessige miljøer». Dessuten mangler de 
«et egnet tilbud» til slike som Roger. Men kommu-
nen går med på å betale for at han blir værende ved 
boliginstitusjonen 40 mil unna, som leietaker med 
en mann rundt seg døgnet rundt. Prislapp: Rundt 
tre millioner kroner i året.

    Etter «frifinnelsen» i 2007 blir alarmene på 
utgangsdøra og kjellervinduene skrudd ned. For å 
skjerme Roger og andre mot vesentlig skade, fattet 
Haugesund vedtak om tvang, etter sosialtjeneste-
lovens kapittel 4a, som brukes overfor utviklings-
hemmede.

Det betyr at boliginstitusjonen hadde 
muligheten til å forby skarpe kniver, verk-
tøy, tau og andre redskaper som kan brukes 
til selvskading. Den kunne fortsatt ha alarm 
på ytterdører og vinduer når Roger var 
alene i leiligheten. Forlot han leiligheten 
uten å si i fra, ville personalet rekke å inn-
hente ham for en prat. Det tredje vedtaket 

var totalforbud mot alkohol og berusede gjester. 
Roger var fri. Men hans frihet skulle kunne begren-
ses.

    Men tvangsvedtaket skulle vise seg å være 
unødvendig. Når jeg snakker med ansatte på boli-
gen kjenner de knapt til det. Roger trenger ingen 
tvangstiltak, sier de. Kniv i slire er selvsagt upro-
blematisk. Hvis han vil, kan han i prinsippet løpe 
på byen og drikke seg full.

Men de har snakket – mange ganger – med ham 
om at det ikke er lurt. Roger er enig. Hvis Roger 
med assistanse drar på festival og det er feststem-
ning og de andre i lokalet drikker, så har de opp-
fordret ham til å ta en vørterøl – så også han har 

en «øl» i hånda. Så også Roger også er «som alle 
andre». Og det holder for ham. Roger trenger hel-
ler ingen alarm. Han er fri til å gå. Men det er her 
Haugesund leier bolig til ham. Dette er livet han 
tilbys – enn så lenge?

    I årene etter pågripelsen i 2003 var det tilfel-
ler av vold mot ansatte, selvmordsforsøk, hærverk 
og et brudd på alkoholregelen. Men livet før og 
etter drapet må kunne karakteriseres som himmel 
og helvete. Roger har trygge rammer rundt seg og 
struktur på hverdagen. Personalet kjenner ham 
godt, og de er i nærheten døgnet rundt. Han får 
hjelp til å ta medisinene sine og har nesten aldri 
anfall. Han får hjelp til å holde orden på økono-
mien. Han har et arbeid han trives med, hvor han 
får ansvar, som skogsarbeider og bilmekaniker på 
gården.

OG JEG MERKER at det er disse framskrit-
tene i Rogers hverdag jeg vil høre om. Jeg 
liker å lese om Roger som får være sjef, som 

kurser andre i bruk av motorsaga. Jeg liker å se 
Roger vise meg keeperhanskene, og fortelle om 
seirene i den årlige fotballcup´en. Eller når han 
ringer meg på kveldstid og forteller at han holder 
på å bygge et svært modellslagskip. Jeg vil høre om 
fisking i elva, turer på kjøpesenteret, bilturene, 
besøkene på brune kafeer, miljøarbeideren som går 
ut med ham og spiser bi" på bursdagen, sommer-
festivalene, og helgeturene der han besøker Karin 
og ektemannen på Jørpeland. 

Han forteller begeistret om sin mors begra-
velse, fordi han der ble kjent med en halvbror han 
ikke visste om. En bror han får reise og besøke på 
egenhånd. 

Det er konfirmasjon i familien denne våren, og 
Roger får skryt fordi han har tatt en moden beslut-
ning. Han reiser ikke. Han frykter det bare ender 
med krangling med faren. Det kan ødelegge for 
konfirmanten, mener Roger.

Jeg merker at jeg ønsker sterkt at Roger skal få 
oppfylt sin drøm: Å flytte for seg selv, «lik som alle 
andre», som han sier. Det må da gå an, selv om han 
har et uhyggelig rulleblad? Selv om han stadig fal-
ler totalt igjennom? Som når han har bestemt seg 
for at også Roger skal gjøre seg gjeldende på Inter-
nett. Han får en ansatt til å kjøre seg til kjøpesen-
teret, der han tar bilde av seg i en fotoboks. På vei 

tilbake ber han sjåføren stanse, går ut og legger 
passfotoet ved rota av ei lyktestolpe. Så kjører de 
videre. Så var endelig også Roger på Internett.

Kjøpesenteret var lenge en arena hvor Roger 
fikk en smak på den virkelige verden. Han ble kjørt 
ut om formiddagen, hentet om ettermiddagen. Han 
kjente alle, sier han. Snakket med alle.

- Men så dreit jeg meg skikkelig ut, sier han.
Han ble forelska i ei dame som jobbet på kafeen. 

Han sa han likte henne, ga henne nummeret sitt 
og sa hun bare måtte ringe. Neste dag bøyde han 
seg over disken, tok tak i skulderen hennes, og 
spurte hvorfor hun ikke hadde ringt.

- Da begynte hun å hyle og rope at hun hadde 
kjæreste og… Alle på senteret hørte at hun ropte 
og… Ja, der dreit jeg meg skikkelig ut, sier Roger.

Jeg merker jeg blir irritert når han gjør slike 
idiotiske ting. Det gir Karin, Bjørn Henriksen og 
Rogers far rett. De mener alle at boliginstitusjonen 

han bor på er et fantastisk tilbud. Her bør han bli. 
På egenhånd vil livet hans ramle sammen i løpet 
av en dag, tror de.

Hvorfor gjør han det? Hvorfor ringer han meg 
på hustelefonen, mens jeg er omgitt av ungene 
mine, og mumler noe om at han holdt på å drepe 
naboen, og at jeg bør skrive det ned «i den boka» 
jeg skriver om han? Lettere panisk får jeg ham til 
å love å ikke skade noen. Noen minutter senere 
ringer jeg ham opp igjen.

DU TRENGER IKKE å være bekymra. For 
det vil ikke skje, allikevel, for å si det på 
den måten.

- Hvordan kan du være sikker på det?
- Hvordan jeg kan være sikker på det? Jeg vil 

bare fortelle det som skjedde. Jeg vil bare at det 
skal skrives opp.

- Hva skjedde da?
- Akkurat det som skjedde, det var jo bare sånn, 

en tabbesak for meg, for si det på den måten. At 

Han legger passfotoet ved rota av ei 
lykte$olpe. Så var endelig også Roger 
på interne&.

Hva om Roger slås opp på 
før$esida av VG i morgen? Da 
har jeg en tung bør å bære.
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jeg… At jeg begynte å tenke sånn, at jeg hadde lyst, 
og jeg tenkte å gjøre noe… Men jeg ville bare for-
telle deg det. For jeg ville være ærlige for den boka, 
og alt dette her. Men du trenger ikke å være 
bekymra for det.

- Hva skjedde?
- Han pleier bare å egle meg opp, og mange gan-

ger har jeg sagt til ham, at han ikke skal sette sto-
ler foran dører og alt dette her. Og at ikke jeg 
kommer ut og sånn. Men han bare fortsetter. Da 
blir jeg litte granne forbanna på ham. Han har 
holdt på å egle meg i mangfoldige år med forskjel-
lige ting.

- Når jeg sier jeg blir bekymra, så har det jo 
sammenheng med at du har drept en mann en 
gang?

- Ja ja. Men det vil ikke si det at jeg vil gjøre det 
både med deg eller andre folk. Det trenger du ikke 
være bekymra for.

- Når du sier du nesten tok livet av en person, 
er det rart jeg blir bekymra?

- Ja da, men du trenger ikke å være redd for 
sånt. Det skal du ikke. Det mener jeg.

- Du må ikke finne på gjøre noe dumt?
- Nei det gjør jeg ikke.
- Du bør kanskje holde deg borte fra naboen 

din?
- Jada. Han skal holde seg vekk fra meg. Det er 

det beste. Det er bestemt at han skal holde seg vekk 
fra meg.

- Du vet det, at hvis jeg blir bekymra for at du 
vil kunne skade noe, så må jeg si fra til de som job-
ber på boligen din?

- Du vet hva som vil skje hvis du sier noe til 
huset? Da vil de gå til enten politi eller noen så der. 
Da kan du tenke deg hva som vil skje med meg.

- Du skjønner at jeg har plikt til å si i fra hvis 
jeg tror du kunne skade noen?

- Nei det skal du ikke, for det her som skjedde, 
dette er en stund siden.

- Du sa et par dager siden?
- Ja, herregud, man begynner å bli litt smålig 

på husken her. Du skal ikke være bekymra for noe.
- Du kommer ikke til å gjøre noen noe vondt.
- Nei, ingenting.
- Det lover du?
- Ja.
- Da sier vi det. Da stoler jeg på deg.

- Ja. For når du sier plikt…
- Alle mennesker har plikt til å si fra om vold, 

Roger, også du hvis du hører noe.
- Nei, men hvis du sier at hvis du har plikt…
- Ja. Hvis jeg følte at du var en tikkende bombe, 

som kunne gjøre noe alvorlig galt, da har jeg plikt 
til å si i fra.

- Ja, men du skal være hundre prosent trygg.

JEG HAR VENTET for lenge med å lufte 
bekymringene mine rundt Rogers voldstanker. 
Jeg vurderte dem først som ganske harmløse.

 Dessuten passes han jo på, av noen andre, som 
har ansvaret… Men hva om Roger slås opp på før-
stesida av VG i morgen? Da har jeg en tung bør å 
bære.

Jeg ringer Rogers advokat, Olle Nohlin, som 
snakker med lederen av boligen. Etter hvert snak-
ker jeg også direkte med lederen. Dette er «klassisk 
Roger-snakk», får jeg høre. Nå for tida er han visst 
frustrert over en kjæreste som skal ha brukt opp 
kontantkortet hans og stukket av. Han tar det ut 
med aggressivt snakk. Kanskje skal han også tø"e 
seg litt for journalisten. 

Boligen har kontroll. Ingen grunn til bekym-
ring.  

Jeg er lettet. Virkelig lettet. Det er nesten litt 
ubehagelig. For dette er egentlig alt jeg trenger å 
høre: At Rogers problem ikke lenger er mitt.

m
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Både Haugesund og Strand kommune 
mener å ha sitt på det tørre. De mener 
utviklingshemmede Roger motarbeidet 
tilbudene om hjelp.

PÅ SPØRSMÅL OM hvordan Haugesund kommune 
kunne avslutte den psykiatriske oppfølgingen av 
Roger i mai 2003 – på et tidspunkt da de visste at 
han var utviklingshemmet, suicidal, en erklært 
risikoperson, svært voldelig samt psykotisk når 
han drakk – svarer Ellen Lothe, som ledet kom-
munens psykiatritjeneste og Rogers ansvars-
gruppe: 

– Hvordan følge opp en person som ikke vil ha 
hjelp? Innenfor HVPU-reformen ble det lagt til 
rette for at folk skulle få bo for seg selv og leve et 
mest mulig selvstendig liv. Roger er aldri blitt 
umyndiggjort.

– Så hvordan følge opp en person som avviser 
kontakt? Som ikke ønsker inngripen i sitt private 
liv, innen økonomi og andre områder som støtte-
kontakt? I ettertid er det selvfølgelig lett å se at 
dette burde vært gjort på en annen måte, sier 
Lothe, dog uten å kunne sette fingeren på hva kom-
munen kunne ha gjort annerledes. 

Kommuneledelsen avviser at Rogers situasjon 
var egnet til å fatte vedtak om tvang (Sosialtjenes-
teloves kapittel 4a), for å hindre ham i å skade seg 
selv eller andre. Eventuelle tvangsvedtak var det 
spesialisthelsetjenestens – psykiatriens – ansvar 
å fatte, mener de. Kommuneledelsen understreker 
at man i Norge er svært opptatt av å begrense 
tvangsbruken, og av utviklingshemmedes selvrå-
derett. 

– Så dere kunne ikke gjøre annet enn å gi opp 
Roger?

– Vi ga ham aldri opp. Han trakk seg ut. Han 
gjorde seg utilgjengelig. Han ville være i fred. Han 
ba om å få bo hos Kåre. Han ville styre seg selv og 
sin egen økonomi. Han ønsket ingen involvering i 
sitt liv, sier Lothe.

Tone Berntsen Steinsvåg, leder av Haugesunds 
hjembaserte tjenester, sitter i kontrollkommisjo-
nen for psykisk helsevern, og har erfaring med hva 
loven tillater av inngripen i menneskers liv.

– Det er en relativt vid ramme for hva man må 
akseptere. Hva mener du at folk har noe med i ditt 
liv? Om du drar til en person, er det ikke nødven-
digvis slik at naboen skal blande seg opp i det. Jeg 
tenker at det er faktisk lov å gå til grunne her i 
landet. Selvråderetten er stor, sier Berntsen Steins-
våg.

– Hva synes du om det?
– Nei, jeg synes ikke noe om det. I gitte situa-

sjoner synes jeg det burde være en åpning i lov-
verket for å skjerme mennesker mot seg selv.

Haugesund kommune har aldri hatt noen for-

mell evaluering av oppfølgingen av Roger. På 
grunnlag av kommunens gjennomgang av saken i 
anledning Plots reportasje, mener assisterende 
rådmann Stål A. Alfredsen at «det ikke er korrekt 
å si at Haugesund kommune ikke har gjort jobben 
sin – ut i fra rammene og lovverket».

– Når han ikke vil ha hjelpen, lager det et pro-
blem for oss. 

Og jeg tror at dersom vi hadde fått en tilsva-
rende person i dag, ville det heller ikke vært enkelt 
å bruke tvang, sier Alfredsen.

På spørsmål om det hadde vært mulig å hjelpe 
Roger og skjerme samfunnet ved andre metoder 
enn tvang, svarer kommuneledelsen at de ikke kan 
se hva slags tiltak dette skulle være.

Psykiatritjenesten ser ingen grunn til å ta selv-
kritikk for oppfølgingen av Roger.

Edel Mikkelsen, leder for Bestillerkontoret, 
forvatningsorganet for pleie og omsorg, sier at «vi 
har gjort oss veldig mange erfaringer» i Rogers sak. 

– Hvis vi har gjort noen feil får vi virkelig håpe 
at vi ikke gjør de samme en gang til.  

Men jeg kan ikke relatere det til at vi burde ha 
gjort noe annerledes eller sett noe vi ikke så, sier 
Mikkelsen.

Summen av alles skyld blir en 
ganske stor skyld.  
Summen er Rogers liv. 
Olle Nohlin, Rogers forsvarer
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UNDER INTERVJUET MED Plot i Haugesund 
kommer kommunelederne stadig inn på at det er 
lett å være etterpåklok.

– Om det er Haugesund, Drammen eller hvor 
som helst, så er vi veldig flinke til å være reaktive 
i vår handling. Altså vi handler i ettertid. Forebyg-
ging har aldri vært tema i dette landet, verken fra 
sentrale politikere…  – og selvfølgelig gjenspeiler 
det seg også lokalt, sier Berntsen Steinsvåg. 

Kommunelederne mener Plot sitter på mer 
kunnskap om Roger enn en hvilken som helst kom-
mune i Norge gjør om én person. En helt nødvendig 
taushetsplikt forhindrer et slik innblikk, mener 
de.   

Kommuneledelsen avviser også kritikken fra 
Rogers advokat Olle Nohlin, som mener Haugesund 
kommune siden drapet har tatt minst mulig ansvar 
og plassert ham lengst mulig vekk. Kommunen sier 
den tvert i mot gjerne ville ha etablert et tvungen 
omsorg-tilbud i Haugesund, slik at de kunne fått 
økt kompetanse på feltet. 

Men de mener det ville være for risikabelt å la 
Roger bo nær sitt gamle rusmiljø, i tillegg til at han 
mottok trusler fra folk i Haugesund etter drapet. 
Siden 2007 har kommunen betalt rundt tre mil-
lioner kroner årlig for Rogers tilbud, og mener 
dermed å ha tatt ansvar. 

Hvorfor kommunen ikke umiddelbart infor-
merte fengselet og politiet om at Roger var utvi-
klingshemmet i høy grad, og ikke skulle ha sittet i 
varetekt, har ikke ledelsen noen forklaring på.

Den har heller ingen forklaring på hvordan 
Roger kunne bo i Haugesund i ti år, som en hvilken 
som helst sosialklient, uten å bli oppdaget av hjel-
peapparatet, trass i at kommunen allerede i 1992 
ble varslet av Haugesund sykehus om at det ville 
gå galt, om han ikke fikk et omfattende hjelpetilbud 
rundt seg. 

På spørsmål om hvem som har ansvar for at 
Roger ble drapsmann, blir det stille. 

- Det er det livsfarlig å svare på. Jeg synes du 
skal svare på det, sier Ellen Lothe i Haugesund 
kommune. 

Strand kommune tar i større grad selvkritikk 
for håndteringen av Roger. 

– Dere visste at Roger ikke var i stand til å ta 
vare på seg selv. 

Hvordan kunne dere sette ham på Tau-ferga til 

Stavanger, bare 17 år gammel, med en hospitsga-
ranti i neven? 

– Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg 
skal svare på det, sier Sveinung Fossdal, daværende 
sosialsjef, nå helseleder i Strand kommune.

– Hadde du gjort det i dag?
– Det er irrelevant. Det blir ikke relevant å 

sammenlikne med den tida. Vi kan kritiseres for 
det vi gjorde som ikke var godt nok. Men vi gjorde 
et ærlig og redelig forsøk. Dette er vanskelige saker. 
Jeg innrømmer det. Jeg har jobbet i kriminalom-
sorgen, og med kriminelt belastet ungdom via bar-
nevernet og sosialtjenesten. Det er ikke alltid 
enkelt å finne gode tiltak, for å si det mildt. Mange 
hopper av. Heldigvis lykkes vi med noen, sier Foss-
dal.

Fossdal skulle ønske at de hadde mer å tilby. 
- Det vårt hjelpeapparat hadde å stille opp med, 

kunne være begrenset. Vi hadde aldri noe ønske 
om å bli kvitt ham. Men han gikk sine egne veier.

– Dere fikk advarsler fra Haugesund sykehus, 
om at det ville gå galt hvis dere ikke bygget et 
ordentlig hjelpeapparat rundt Roger. Likevel 
sendte dere ham på hospits i Stavanger? 

– Det går ikke tydelig nok fram av journalene 
hva vi tenkte da vi gjorde det. Vi burde vært flin-
kere til å skrive hva vi tenkte. 

–Når man leser dette i ettertid, blir det feil 
logisk konklusjon. Vi har ikke fulgt opp det de 
andre faginstansene har anbefalt. Det er beklage-
lig. 

– Har dere bidratt til å skape en drapsmann?
–Nei, det blir helt feil å si. Så lenge han har opp-

holdt seg i Haugesund, har oppholdskommunen et 
ansvar óg. Den kan ikke bare fraskrive seg det 
ansvaret. Det blir også for enkelt å si at vi ved vår 
unnlatelse i å gjøre en jobb, har skapt en draps-
mann. At han ble det kan ha mange årsaker.

–Har dere hatt en evaluering i ettertid av hvor-
dan det egentlig gikk med Roger?

–Nei. Og det er kanskje en svakhet med sakene 
vi har hatt. Vi var ikke flinke nok til å stoppe opp 
og evaluere. Når de «forsvant», så bare glemte vi 
dem. Eat´s it. Det må vi ta selvkritikk på, sier Foss-
dal. Han tror ikke denne saken er unik.

–Jeg tror det er nokså vanlig. Såpass kjenner 
jeg til hjelpeapparatet i Norge. Det blir ikke prio-
ritert i den grå hverdagen.   

ROGERS FORSVARER, ADVOKAT Olle Nohlin, 
mener Plots dokumentar viser at samfunnet som 
helhet sviktet hans klient.

–Selv om ikke den enkelte saksbehandler er 
grovt uaktsom, så er alle litt uaktsomme. Summen 
av alles skyld blir en ganske stor skyld. Summen er 
Rogers liv. Om det går an å henge noen, er høyst 
usikkert. Samfunnet burde vært hengt.

–Gjorde samfunnet Roger til drapsmann?
–Ja. Utvilsomt. Roger hadde dårlige odds bio-

logisk fra fødselen av. At han ikke fikk den hjelpen 
han skulle, gjorde at han kunne blomstre i den dår-
lige enden av skalaen. Folk med Rogers evnenivå 
trenger ikke å bli drapsmenn. Roger er på ingen 
måte ond. Det er samfunnets unnlatelser og lat-
skap som har gitt samfunnet et problem, sier Noh-
lin.

Alle som blir dømt til tvungen omsorg, blir 
utredet ved Brøset, Fagenheten for tvungen omsorg 
ved St. Olavs Hospital i Trondheim, før de primært 
blir plassert i hjemkommunen, med statlig finan-

siert omsorg og tilsyn. Siden 2002 er 19 utviklings-
hemmede blitt dømt. 

Hva slags hjelp fikk de av kommunen før vold-
tekten, brannstiftingen eller drapet?

– I veldig mange av sakene var hjelpeapparatet 
ikke inne. Hvis det var inne, var hjelpen åpenbart 
utilstrekkelig. Dette selv om det forelå indikasjoner 
på at man forlengst burde ha skjerpet tilbudet. 
Hvorvidt årsaken er unnfallenhet, økonomiske 
hensyn eller dårlig faglig håndverk, vet vi ikke, sier 
fagenhetens leder, Emmanuel Revis, til Magasinet 
Plot.

Han mener det er svært mange som Roger. 
- Det er bare å bla i avisene. Veldig ofte er hjel-

peapparatets argument, at disse personene ikke 
ville ta i mot hjelp. Dette er et samfunnsmessig, 
politisk valg. Man lar være å gi hjelp, fordi den utvi-
klingshemmede ikke vil ta i mot hjelpen. Og man 
spør ikke hjelpeverge eller nærmeste pårørende.

En feil strategi, mener Revis.

ROGER ER IKKE DEN ENESTE
Siden ordningen ble innført i 2002, er 19 personer blitt dømt til tvungen omsorg i Norge, den siste tidligere i år. 

Av disse, er det 10 personer som fortsatt soner under ordningen.

Reaksjonsformen brukes når lovbryteren «på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad». 

Personer med IQ under 55 anses som psykisk utviklingshemmede i høy grad, men også forhold som personlighet, 

sosial funksjonsevne og evne til abstrakt tenkning, i tillegg til hvordan siktede har fungert på en arbeidsplass, i hjem-

met og i det sosiale miljøet, spiller inn.

Av de 19 dømte er 16 menn og 3 kvinner.

Det regjeringsnedsatte Mæland-utvalget konkluderte i rapporten Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilreg-

oppfølgningen de burde ha fått av sin hjemkommune før de tilslutt begikk et så alvor lovbrudd – vold,  trusler, drap, 

voldtekt, brannstiftelse – at de kunne dømmes til tvungen omsorg. De psykiatriske og somatiske lidelsene er «man-

gelfullt diagnostisert» i forkant av forbrytelsene som begås. Det psykiske helsevernets tilbud til de utviklingshemmede 

er også mangelfullt, trass i at hjelpebehovet er stort, slår utvalget fast.

til slutt dømmes til tvungen omsorg er gjerne, som Roger, brukere av ulike sosialtjenester og gjengangere i kriminal-

statistikken – men de blir først tatt på alvor som reelle trusler når det er for sent. I et tilfelle bruker tingretten kom-

munens uforutsigbare økonomi som en begrunnelse for å idømme tvungen omsorg – kommunen klarer ikke å 

opprettholde adekvate tiltak. I en annen dom slår tingretten fast at hjelpetiltakene kommunen har iverksatt, har «vært 

svært begrensede, og det har forundret retten at manglende tiltak har vært begrunnet i at tiltalte har motsatt seg 

dette all den tid det har dreid seg om en person med evnenivå på 8- årsstadiet og som åpenbart har trengt hjelp».

SE PLOTS GJENNOMGANG AV FLERE TILFELLER SOM ROGER PÅ WWW.MAGASINETPLOT.NO.


