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J eg er generalsekretær for partiet Den
Nordiske Stat«, sagde den dømte ter-
rorist til dommeren, da hans civile
søgsmål mod staten gik i gang i den-

ne uge, og han blev spurgt til sine person-
lige forhold. 

Juli 2011: »Vores svar er mere demokra-
ti, mere åbenhed og mere menneskelig-
hed«. Statsminister Jens Stoltenbergs
stemme dirrede af følelser. Domkirken
var stuvende fuld. Udenfor lå et hav af ro-
ser, liljer, og forglemmigejer. Oslo var i
chok og Norge i sorg. To dage tidligere
var en bilbombe eksploderet uden for
hans kontor midt i Oslo og havde dræbt
otte mennesker, og mens han talte, hav-
de man endnu ikke identificeret ret man-
ge af de unge ofre fra sommerlejren på
Utøya. Det samlede antal ofre løb op i 77.

Statsministeren tilføjede: »Men aldrig
naivitet«. Nogle af forældrene talte om at
sagsøge staten for ikke at have beskyttet
deres børn 22. juli 2011, for politiets skan-
daløst langsomme udrykning, for for-
sømmelighed, fordi politiet stod og talte
skuddene, da de blev affyret på Utøya,
men handlede for sent – for alle de fejl,
der gav terroristen næsten halvanden ti-
mes frit spil på øen, før han blev bremset

af specialstyrker. Men forældrene havde
ikke kræfterne til det, for det er hårdt ar-
bejde at sørge. De sørgede. De var søvnlø-
se. Nogle af dem følte, at de var ved at gå
fra forstanden.

Så ingen sagsøgte staten. Før han gjor-
de det. Morderen.

Nu har han lagt sag an mod den sam-
me stat, som han angreb. Han beder om
mere demokrati, mere åbenhed og mere
menneskelighed. Til sig selv. Han sagsø-
ger Norge for brud på Den Europæiske
Menneskerettighedskommissions arti-
kel 3, der fastslår, at ingen må udsættes
for »umenneskelig eller vanærende be-
handling eller straf«, og artikel 8, hvor
det hedder, at »enhver har ret til respekt
for sit privatliv og familieliv, sit hjem og
sin korrespondance«.

M arts 2016: Der er forår i luften.
Mens sneen smeltede på grav-
stederne, skinnede solen ind i

gymnastiksalen i det sikrede Telemark-
fængsel, hvor retssagen foregik. Han sat-
te farten ned, da han fik øje på sit publi-
kum. Han kiggede sig nysgerrigt om-
kring for at se, hvem der var der, hvem
der kiggede på ham. Mange af de frem-
mødte journalister havde han skrevet
breve og julekort til.

Breivik ventede utålmodigt på at få
håndjernene af. Med ansigtet vendt mod
tilhørerne løftede han højre arm i en na-
zihilsen med udstrakt hånd. Kameraerne
lynede, hans to advokater kiggede væk –
den ene drak nervøst en tår vand, mens
den anden fik travlt med at ordne sine
papirer.

Senest Anders Behring Breivik blev set
offentligt, var 24. august 2012, da dom-
men over ham blev læst op. Han fik lo-
vens højeste straf – 21 år med mulighed
for forlængelse indtil hans død, hvis han
stadig udgør en fare for samfundet. Han
var ansvarlig for mordene og var ingen
galning, fastslog retten. Den eneste diag-
nose, han fik, var narcissistisk personlig-
hedsforstyrrelse, der dog ikke var be-
handlingskrævende, eller rettere, syg-
dommen kunne ikke helbredes – hans
vrangforestillinger var politiske. Han
blev hurtigt utilfreds med situationen.
Han klagede, og han klagede igen. Isola-
tionen gav ham hovedpine. Han ville ha-

ve computer. En PlayStation 3. De umen-
neskelige forhold, han lever under, be-
står af det her: Tre celler på hver 8 kva-
dratmeter, en seng, et bord med en skri-
vemaskine, en lænestol med fodskam-
mel, tv, bøger, dvd-afspiller, Xbox, løbe-
bånd, spinningcykel, crosstrainer. Han
føler sig ensom. Han vil have kontakt til
sine medfanger – men først og fremmest
vil han have redskaber til at fortsætte sin
kamp.

Isolationen, der er standard, når man
som han afsoner under strenge sikker-
hedsforanstaltninger, er det centrale an-
klagepunkt i sagsanlægget mod staten.
Han vil have besøg, breve og telefonop-
kald – men ikke hvilke som helst besøg,
breve og telefonopkald.

B reivik sagde i retten i denne uge,
at »den eneste meningsfulde ret-
tighed for mig er retten til at have

nationalsocialistiske venner og en natio-
nalsocialistisk ægtefælle, alt andet er lige-
gyldigt for mig«. Breivik lyder ligesom
tidligere. Han har ændret sit politiske
budskab en smule: Fra at være en antiji-
hadist, der ville rense Europa for musli-
mer i 2011, er han gået over til rendyrket
fascisme i 2016. I retten formulerede han
det sådan, at han var »konverteret« til na-
zisme.

Han ønsker at etablere et arisk netværk
baseret på nationalsocialistiske værdier,
og han hævder at have tilhængere over
hele Europa. Han er ideologisk forvirret,
men han er samtidig rationel og oppor-
tunistisk. Han har fået støtte fra højreeks-
tremister i Rusland og Østeuropa. Det er
hans nye kammerater, dem, han gerne vil
have besøg af. Omkring 4.000 breve er
passeret gennem fængslets censurafde-
ling i de seneste fire år, oplyste Adele Mat-
heson Mestad fra statsadvokatens kon-
tor.

For at forhindre nye forbrydelser læses
alle disse breve grundigt igennem af
fængslets personale. Men han modtager
de fleste af de breve, der bliver sendt til
ham. Særligt de russiske breve, der ofte er
20-30 sider lange, trækker store veksler
på systemet, for loven kræver, at de nor-
ske fængselsmyndigheder oversætter
dem, før de enten udleveres til Breivik el-
ler konfiskeres. Rusland er blevet hjem-

sted for Europas mest voldelige højreeks-
tremistiske bevægelse, og adskillige med-
lemmer støtter åbent Breivik. »Der kan
være en ny Breivik iblandt dem«, sagde
Adele Matheson Mestad.

G ennem hele sit liv har Breivik ledt
efter sin bande, sit slæng, et sted
at høre til. Det er slået fejl for ham

den ene gang efter den anden. Som barn,
som teenager, som graffitimaler, som ga-
mer, som forretningsmand, som højre-
fløjspolitiker og selv som antijihadist lyk-
kedes det ham ikke. Nu tror han igen, at
han har fundet sine ligesindede, men
desværre er han afskåret fra at være sam-
men med dem, og livet i fængsel er blevet
»ulideligt«.

Da han blev bedt om at give en detalje-
ret beskrivelse af den skade, han har lidt,
måtte han lede efter ordene. Han fik ho-
vedpine en gang imellem, sagde han så.

»Ellers noget?«, spurgte hans forsvarer.
Jo, hans hjerne havde taget så meget ska-
de, at han var begyndt at holde af reality-
serien ’Paradise Hotel’, sagde han. Fæng-
selsregimet var at sammenligne med
»lavintensiv terror«, sagde han og nævnte
plastikbestik, papkrus, og at kaffen af og
til var kold. »For folk fra det vestlige Oslo«
var maden værre end »vandtortur«. Nog-
le gange fik han ligefrem serveret samme
ret to dage i træk. Og når han tilkaldte
vagterne for at blive lukket ud af sin træ-
ningscelle, skulle han vente i 20 minut-
ter.

B reiviks værste vidne i denne uge
var ham selv. Med sin nazihilsen,
sit klynkeri om tortur og om, at

Norge ønsker, at han skal begå selvmord.
Men bare fordi man er banal, betyder det
ikke, at man ikke er farlig. Bare fordi man
er latterlig, betyder det ikke, at man ikke
skal tages alvorligt.

Han har bevist, at han er i stand til at
begå ekstremt alvorlige forbrydelser, at
han er metodisk og rationel, og at han
planlægger grundigt og langsigtet. Un-
der retssagen i 2012 sagde han, at det ene-
ste, han fortrød, var, at han ikke havde
dræbt flere mennesker. Denne uges rets-
møder, hvor Norges medmenneskelig-
hed og retssikkerhed blev testet, har mu-
ligvis haft den modsatte effekt, end hvad

terroristen havde håbet på. 
Nordmændene har i denne uge fået

indsigt i, hvordan Breivik med sine kla-
ger, sit klynkeri, sine breve og sine tirader
dræner fængselsvæsnet for ressourcer.
Randi Rosenqvist, der er den retspsykia-
ter, der har observeret ham mest grun-
digt, kaldte ham en privilegeret fange.
Breivik har slæbt staten i retten for selv at
komme tilbage i rampelyset. »Han opfyl-
der kriterierne for ondartet narcissisme«,
sagde Rosenqvist. »Han er en løgner og
en bedrager, han er teatralsk, han over-
driver, han er overfladisk og viser ingen
anger, ingen fortrydelse, ingen empati«.
Hun tilføjede køligt, at han ikke har vist
tegn på at være skadet af umenneskelig
eller nedværdigende behandling. »Hvis
han har hovedpine, burde han tage et
glas vand og en pille«, sagde den erfarne
psykiater.

En fængselsstraf skal kunne mærkes,
som statens advokat Marius Emberland
påpegede. Alligevel var han tilfreds med,
at Breivik havde udnyttet retssikkerhe-
den til at klage. Det var nemlig en sejr for
det samfund, som terroristen ønskede at
ødelægge. Breivik har snydt Norge én
gang. Norge skal ikke være naivt igen.

Oversættelse: Tonny Pedersen

Breiviksagen

ÅSNE SEIERSTAD, 
JOURNALIST OG FORFATTER

Breivik har sat den norske
stat på anklagebænken.
Men efter denne uges 
retsmøder står Breivik 
afklædt tilbage. Sejrherren
er det samfund, han ville
ødelægge. Heldigvis gik
Norge ikke i hans fælde
denne gang, skriver den
norske journalist og 
forfatter Åsne Seierstad,
der har deltaget i 
retsmøderne.

Retsstaten vandt over Narcissus
NAZISTEN.
»Bare fordi man 
er latterlig, betyder
det ikke, at man 
ikke skal tages 
alvorligt,« skriver
Åsne Seierstad om
Anders Breivik, der
i denne uge løftede
højre arm i en nazi-
hilsen under rets-
møderne i Norge.
Foto: Lise Aserud/
AP (arkiv)

Breiviks værste
vidne i denne
uge var ham
selv. Med sin
nazihilsen, sit
klynkeri om tor-
tur og om, at
Norge ønsker,
at han skal be-
gå selvmord 

q BLÅ BOG
q ÅSNE SEIERSTAD

Åsne Seierstad (f. 1970), norsk
journalist og forfatter. Har bl.a. skre-
vet ’Boghandleren i Kabul’ (2002) og
’En af os’ (2015) om Anders Breivik. 
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