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«Kriminelt fascinerende om et liv på skråplanet!»
 T O M  E G E L A N D

MORTEN N DAAE & ARMAN VESTAD
BLY TIL GULL

Arman Vestad ble kjent som 
«Pistolmannen fra Molde» etter at 
han leverte våpen til Kristin Kirkemo 
som senere ble brukt i trippeldrapet 
på Orderud gård.

Arman nådde aldti opp til sin far, 
som var praktisk og macho. Han 
nådde ikke opp i venneflokken før 
han stjal penger nok til å kjøpe seg 
de riktige klærne. Han ble super
kriminell, rusmisbruker, fengselsfugl 
og gjeldsoffer. 

Og så kom han seg ut av det. Etter 
hvert har han hjulpet flere hundre 
andre som har slitt med gjeld. 

«Bly til gull» er et åpent, rått  
og til tider humoristisk skriftlig 
fotoalbum, med glimt fra barndom, 
en kriminell karriere, og veien tilbake 
gjennom ingenmannslandet. 

Dette er historien om en mann som 
med gode hjelpere reiste seg opp fra 
rennesteinen... og ble pappaen han 
selv ønsket han hadde.

«Aldri har jeg lest en så skremmende, spennende 
 og sjokkerende biografi som denne» 
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Pappa
B O L S Ø Y A ,  1 9 7 3 —

Pappa jobbet i Nordsjøen og ble etter hvert plattformsjef.  

Han er utrolig nevenyttig og har bygget hus, båt og det meste 

man kan få til med plank, skruer og spikere. 

Jeg er hans rake motsetning. Jeg er ikke praktisk i det 
hele tatt. Hjemme hos oss nå er det kona mi Therese som må  
tråkke til hvis et IKEA-møbel skal skrus sammen eller bil-
der henges opp. Om jeg for søker å sette opp en bokhylle blir 
jeg helt hjelpeløs, sint på bruksanvisningen og gir opp til slutt.  
Pappa laget bokhyller fra grunnen, med råplank, høvel, båndsag,  
sirkel sag, fem typer hammere og et arsenal av verktøy jeg fremde-
les ikke aner hva heter. Jeg får fremdeles en dump følelse i magen 
når jeg tenker på de gangene jeg skulle hjelpe ham i verk stedet, 
som var et eget anneks på huset han hadde bygget på Bolsøya. 
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Han kunne be meg om å hente spesifikke verktøy med merke-
lige navn: Rottehale, navar, grisepikk og tigersvans er alle sammen 
ekte verktøy, tro det eller ei. Jeg så desperat på alle skuffene og 
veggen med sirlig opphengte verktøy. Ja, jeg hadde hørt ham si 
disse navnene før, men jeg husket aldri akkurat hvilken som var 
hva. For meg kunne det like gjerne vært «dobbel fustasjeopp-
hengsforkobling», for å sitere Wesensteen. 

Pappa la ingenting imellom når han var misfornøyd. Han slo 
ikke, men han ble så irritert av at jeg aldri kunne lære, at han lan-
get ut med en verbal ørefik. Jeg husker fremdeles ikke ordrett hva 
han sa, men jeg hørte: «Du er helt ubrukelig.» 

Det er et engelsk uttrykk som går slik: «Sticks and stones may 
break my bones, but words will never hurt me.» Det er piss fra ende 
til annen. Ord kan skade like mye som slag. 

Jeg tror at jeg til slutt bestemte meg for at dette med praktiske 
ting kan jeg bare ikke. Kanskje er jeg ikke bygget for å bli snek-
ker, men en skulle jo tro at hvem som helst kan klare å følge en 
IKEA-bruksanvisning.

Det var det samme når han skulle hjelpe meg med leksene. Jeg 
gjorde det ikke så verst på skolen, men i perioder hang jeg etter i 
matten. Allerede i fjerde klasse sleit jeg, og når pappa skulle hjelpe 
meg med leksene, ble han fort utålmodig. 

– Du gjør jo bare sånn, sa han og viste meg. Jeg så dumt ned på 
regnestykket og forstod fremdeles ikke. Det er egentlig litt ironisk 
at jeg mange år senere skulle bli økonomisk rådgiver, men også 
forståe lig: Økonomi handler om penger, og penger er praktisk og 
konkret for meg, mens X og Y er abstrakt. 

Kanskje er jeg likere pappa enn jeg tror?
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Jeg tror kanskje grunnen til at han ble så frustrert, er at han 
ikke hadde noe pedagogisk vokabular. Han skjønte nok intuitivt 
alle mål og dimensjoner på plank og spiker, men hadde ikke evne 
til å forklare det videre. 

Det er andre episoder fra da jeg var liten som også har brent seg 
fast, og som har å gjøre med hvordan jeg nå forsøker å være som 
pappa. I god kyst-tradisjon jobbet både pappa og mamma hardt, 
og en sjelden gang dro de på fest. 

Han var i sitt ess i sosiale lag, og god til å fortelle historier.  
Folk likte pappa. Det er nok også grunnen til at jeg følte meg litt 
tilsidesatt, fordi jeg syntes det var så rart at jeg ikke hadde den 
samme gode kontakten med ham som alle andre. Jeg tenkte at det 
var meg det måtte være noe galt med. Det var vondt, og litt sårt.

En historie jeg har hørt sikkert 40 ganger, er når han og en 
kamerat midt på natta skulle fra en fest på den ene siden av øya 
til den andre. På en øy uten broforbindelse er dette med promille-
grenser bare teoretisk – alle vet jo når lensmannen en sjelden gang 
kommer inn med ferga. 

Kameraten var fin i farta, og pappa drev på med å blande ut 
noe sprit fra en dunk i fotbrønnen til passasjersetet. Så begynte 
det å dunke i bilen, sånn hvert femte sekund. Begge sang med til 
musikken til bilradioen og lot seg ikke merke med det som smalt. 

Etter en kilometer mente pappa at de måtte sjekke hva det var 
som dunket. De stoppet bilen og fant grillen full av avknekte 
brøytestikker som de hadde kjørt ned et par kilometer av.

Når man bor på en liten øy, er det heller ikke en big 
deal å la barna være alene i huset, og det syntes egent-
lig ikke vi heller. Vi nøt fri heten, så på barne-TV, spis-
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te godteri, og selvfølgelig var vi oppe mye lenger enn avtalt. 
Sent på kvelden pusset likevel broren min og jeg tennene,  
og så la vi oss, men jeg klarte ikke å sovne. 

Jeg lå der og så i taket. Var dette en bra fest eller en dårlig fest? 
Det jeg ventet på, var hvordan skrittene i trappa og stemmene til 
mamma og pappa lød når de kom hjem. Det var et helt spektrum: 
fra rolige skritt, nesten som når de gikk i trappa som vanlig hver 
dag, og til den andre enden av skalaen: urytmiske skritt, litt snub-
ling, «liksom-hvisking» og etter hvert høylytt krangling. 

Jeg tror pappa var sjalu. Kanskje er det sånn at når man byg-
ger opp hele sin identitet rundt det å være den mest mannlige  
mannen i verden, så blir man ekstra usikker? Mamma snakker lett 
og naturlig med folk, og det gjør pappa også. Det er lett å tenke 
seg at han etter hvert som det ble flere og flere glass ble mer og 
mer svart i øynene. 

For et par år siden snakket jeg med broren min om denne  
perioden. Vi lå i hver vår seng og ventet begge på armageddon, 
når foreldrene våre kom hjem. Vi lot begge som om vi sov.

Jeg har nok i alle år slitt med at jeg ikke føler meg sett av pappa. 
Han har aldri vært med meg på trening eller kamp, enda han må 
ha visst hvor viktig fotballen var for meg. Ikke mamma heller, for 
den saks skyld, men hun tok seg jo av alt det andre småsøskne-
ne mine og jeg trengte. Det var onkel Bjørn som kjørte meg til 
fotballen, og som tålmodig stod på sidelinjen og heiet. Pappa var 
der aldri.

Etter hvert begynte jeg å finne på ting for å få pappas oppmerk-
somhet. Jeg kom hjem en dag fra fotballkamp og fortalte ham at 
i dag var Åge Hareide og så på kampen, og han hadde sagt at jeg 
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var flink. Han hadde til og med gitt meg en sjokolade i belønning.
– Tull, sa pappa og snudde ryggen til. Jeg insisterte og fortalte 

til og med hvilken sjokolade det var: en Raider. Det blåste bare 
pappa av og sa at jeg fant på. 

Og det gjorde jeg jo. Alt for å bli sett av pappa.
Jeg er blitt spurt om alt det jeg fant på i ungdommen, var mitt 

rop til pappa om oppmerksomhet. Kanskje var det det i begyn-
nelsen.

Jeg ser av det jeg forteller at det virker som om jeg snakker i 
fortid, at pappa er død. Det er han ikke. Han lever med sin nye 
familie, og det må han bare gjøre. Jeg har ikke snakket med ham 
på tre år, og det var i forbindelse med arv. Han ville at jeg og lil-
lebroren min Stian skulle skrive under på et papir om at den nye 
kona hans skulle kunne sitte i uskiftet bo om han døde før henne.

Det sitter langt inne for oss å akseptere noe sånt, både for bro-
ren min og meg. Kanskje høres det rart ut, men det har med 
fortiden å gjøre. Jeg har aldri fått en krone av pappa, selv da jeg 
var i økonomisk trøbbel og han hadde millioninntekt. Lillebror 
trengte en gang å låne fem tusen kroner av ham, noe pappa mot-
villig og etter lang tid gikk med på, men bare om han signerte et 
gjeldsbrev. 

Stian og jeg har sagt at vi kan akseptere uskiftet bo dersom en 
andel av arven betales ut med en gang – og der står saken. Pappa 
er sta, og det er vi også.

Morten, som jeg skriver denne boka med, spurte meg om jeg 
ikke hadde et behov for å snakke ut med faren min igjen før han 
dør. Jeg svarte umiddelbart nei. Han så litt overrasket ut og spurte 
om ikke barna mine har rett til å treffe sin andre bestefar også. 
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Igjen svarte jeg nei. Oppgjøret tok jeg for lenge siden, i januar 
2000. Mamma og lillesøster hadde kommet til Bergen og trodde 
de skulle besøke meg i fengselet, men jeg hadde akkurat sluppet 
ut, så vi møttes hjemme hos meg og min daværende kjæreste. De 
hadde med seg en boks med non-stop fra pappa, som pappa had-
de gitt i julepresang til alle de andre barna. Lillesøster gledet seg til 
å se ansiktet mitt når jeg åpnet boksen, fordi hun visste at under 
alt godteriet lå det den egentlige julepresangen: En tusenlapp. 

Men i min boks lå det ikke en tusenlapp, men et brev. Mamma 
og søsteren min leste det sammen med meg, og ble bleke. Det var 
en lang harang om hvor skuffet han var over meg, hvor dårlig jeg 
hadde stelt meg, og hvor dårlig far jeg var. 

Den siste traff meg rett i hjerterota, siden jeg på den tiden  
hadde en sønn på to år – Sebastian – som jeg ikke fikk sett fordi 
jeg satt inne. Jeg kastet brevet, og gikk på byen uten mamma og 
søsteren min.

Den natten havnet jeg på sykehus med overdose, og etter det 
har kommunikasjonen mellom pappa og meg vært helt minimal. 

Det kan sikkert også høres ut som om jeg er bitter på faren 
min, men det er jeg altså ikke, selv hvis jeg kjenner godt etter. 
Jeg har tilgitt ham for lenge siden. Han gjorde nok det beste han 
kunne, ut fra de forutsetningene han hadde. Jeg føler bare at han 
ikke kan tilføre vår lille familie noe positivt. 

Kanskje senere.

Fengselsliv, farskap og rusmisbruk hadde jeg ingen idé om da 
jeg som 13-åring skulle begynne på ungdomsskole på fastlandet. 
Da hadde jeg helt andre bekymringer.
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Bonde i byen hos bestefar
M O L D E ,  1 9 8 7

 

Første skoledag i syvende kom endelig. Jeg hadde ikke vært 

så spent siden første dag i første klasse. Endelig skulle jeg få 

komme på en stor skole, og jeg lurte på om jeg ville ende opp 

i samme klasse som noen av kameratene mine på fotballaget. 

Bekkevoll ungdomsskole, med over 300 elever, var noe helt 
annet enn miniskolen på Bolsøya. Det jeg ikke visste, var at det 
var strenge hierarkier. Allerede første dagen fikk jeg høre det i 
skolegården: 

– Det lukter fraukjellar1 her! 
Alle som kom fra Bolsøya, var per definisjon bønder, uansett 

om de bodde på gård eller ikke. Et blikk på de kule i skolegården 

1 gjødselkjeller
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viste også at jeg ikke nådde opp klesmessig. Jeg hadde feil genser, 
feil bukser og feil sko. Inntil da hadde jeg ikke tenkt noe særlig 
på klær. Det eneste jeg brydde meg om, var fotballutstyret mitt, 
og ellers kledde jeg på meg det mamma hadde kjøpt på Sparkjøp.

Min drøm om å finne nye venner hadde møtt et stort hinder. 
Selv kameratene fra laget holdt avstand, redde for at min ukulhet 
skulle smitte over på dem.

Da jeg gikk til mamma og forlangte ny Poco Loco og Ball-gen-
sere, Levis-bukser og Mephisto-sko, ristet hun bare på hodet. 

– Du får ønske deg det til jul, sa hun. 
Jeg angret på at jeg hadde ønsket meg nye fotballsko til burs-

dagen min, som hadde vært rundt påske.
Jeg var fast bestemt på å passe inn i den kule gjengen. Første 

steg på den veien gikk gjennom bestefar, som jeg til da hadde 
besøkt et par ganger i måneden, på vei fra trening mens jeg ventet 
på ferga tilbake til Bolsøya. 

Bestefar hadde store never, stor nese og store ører. Han hadde 
faste middagsrutiner: Mandag karbonader, tirsdag middagspølse, 
onsdag fisk, torsdag ball (raspeballer). I helgene var det litt for-
skjellig, men søndag var det alltid koteletter. Han ville ikke fyre 
for kråka, så det var alltid en eim av matos i huset. Frem til han 
var 70 og legen sa han måtte slutte røyka han rullings – Petterøes 
Gul, og han var like gul på fingrene som pakken var. 

Jeg syntes han var morsom, med sine sterke meninger om sunn-
møringer og alt de hadde skyld i av galt i verden. Han var også 
snill og stakk gjerne til meg en hundrelapp nå og da. Han trodde 

Til høyre: Bestefar i min konfirmasjon.  
Det er forøvrig den eneste rosa dressen jeg har eid.
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på kontanter og hadde alltid en tykk bunke sedler i lommeboka. 
Dette var en stor rikdom for meg som var vant til et par tiere i uka 
i lommepenger. Det var jo ikke nok til noe som helst, og iallfall 
ikke Levis-bukser.

Det var ikke bare pengene som gjorde at jeg likte å være hos 
ham, for all del. Bestefars hus var også et fristed fra det jeg føl-
te var pappas høye krav til meg. Men: Hos bestefar oppdaget 
jeg pengenes magi. Etter skolen var det alltid noen som gikk på  
kiosken. Jeg gikk inn og kjøpte godteri for bestefars penger: Bugg, 
Hubba Bubba, Hobby og Donald-tyggis. 

– Vil du ha en, spurte jeg de andre, lett henslengt. Og det ville 
de selvfølgelig. Aha, tenkte jeg i mitt stille sinn. Mine håpløst 
umoderne klær gav meg likevel ikke innpass i skolegården. Der 
holdt gjengene seg sammen, og var stengt for meg. 

Jeg vet ikke hvor bevisst planen var, men på den tiden var det 
trening flere ganger i uka. Bestefar syntes det var helt greit at jeg 
brukte tiden mellom skole og trening hos ham, så jeg slapp å ta 
ferga etter skolen og tilbake igjen når jeg skulle på trening. 

Etter hvert fikk jeg mast meg til at jeg bare kunne overnatte hos 
ham når det var to treninger på rad, og innen ungdomsskolen var 
over, bodde jeg hos ham hele uka og var bare hjemme i helgene. 

I en alder av 15 hadde jeg i praksis flyttet hjemmefra.
Dette økte tilgangen på penger også. Jeg brukte ikke alle penge-

ne jeg fikk av ham til godteri. Snart kjøpte jeg min første Ball-gen-
ser og min første hårspray for egne penger, og fikk anerkjennen-
de nikk fra klassekamerater som knapt visste at jeg eksisterte.  
Det føltes godt. Men bestefars gavmildhet var ikke grenseløs. 

Jeg hadde fått en lilletå inn i gjengen, men en hundrelapp nå og 
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da var ikke nok til å komme helt i mål.
Jeg husker ikke akkurat når det skjedde. Kanskje var det i nien-

de klasse at jeg først listet meg bort til veska hans med lommeboka 
i, som alltid lå i gangen. Første gangen var det en hundrelapp,  
og jeg fikk litt vondt i magen av det. I dagene etter ventet jeg  
nervøst på en reaksjon fra bestefar, men da han neste gang tok 
frem lommeboka og gav meg et par hundre kroner, så jeg ikke 
antydning til at han hadde merket noe som helst, og jeg pustet 
lettet ut.

Neste gang jeg var borti lommeboka hans og forsynte meg selv, 
hadde jeg ikke vondt i magen i det hele tatt. Den gangen tok jeg 
to hundre. 

I dag har jeg vondt i magen for alle hundrelappene jeg stjal 
fra bestefar. Han er borte nå, men jeg fortalte ham det aldri,  
og han viste aldri tegn til å vite om det. Han tok vare på meg når 
jeg følte meg utenfor, og var den eneste i familien som besøkte 
meg da jeg satt inne. Det føles også i dag råttent at han var den 
første jeg stjal fra.

Han var ikke den siste.
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Petter
M O L D E ,  1 9 8 8

Jeg brukte mye tid på fotballen, på trening, kamper og hjem

me. Men ikke så mye tid som Petter Rudi. Jeg var 15 år og 

begynte å bli opptatt av hva jentene på skolen syntes om meg. 

Det gav Petter blaffen i. Han var en lang, hengslete fyr som 

ikke var opptatt av klær eller jenter. Han skulle på landslaget, 

og der havnet han allerede fra guttealder.

Petter spilte på Molde gutter 1, jeg spilte på gutter 2, og så at 
han var et kjempetalent. Han bodde rett ved Bekkevoll ungdoms-
skole, og vi begynte å henge sammen. Vi trente veldig mye, og 
ikke minst trente vi mye sammen. 

Dag etter dag kunne vi holde på i garasjen til bestefar, hvor vi 
rigget oss til som i det reneste treningsanlegget. En lang stund 
var det bare en inspirasjon og drivkraft for meg. Men det var en 
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utfordring å holde følge med Petter.
Moldes gamle stadion lå like ved huset til bestefar, og det dro 

vi også nytte av. I og med at stadion også var en friidrettsarena, 
hadde de stående hekkeløp-hindre, og de var kjempefine å bruke 
for å trene spenst. 

Etter hvert orket vi ikke å holde på oppe på stadion. Derfor 
«lånte» vi med oss et par slike hindre som vi drasset med oss til 
garasjen til bestefar. Der stod Petter og jeg side om side og hoppet. 

Jeg var kanskje litt misunnelig på Petters foreldre, som kjørte 
til trening, bortekamper og var der for ham hver eneste kamp. 
Petters mor Aslaug var vant til sultne tenåringer, og de var blant 
de første som skaffet seg det nye mirakelet mikrobølgeovn. Hun 
serverte oss mikrobølge-pizza – en delikatesse, syntes vi. 

Petter tok opp alt av fotballkamper på VHS-spilleren sin, og 
vi gomlet pizza og analyserte gamle engelske kamper. Han holdt 
med Manchester United, jeg Portsmouth – en litt sær favoritt, 
som stort sett alltid skuffet. Jeg tror jeg valgte Portsmouth i fem–
seksårsalderen fordi navnet var litt vanskelig å uttale og draktene 
var fine og blå.

Petter syntes også at det var gøy å være hjemme hos meg når 
jeg bodde hos bestefar. Bestefar var, kanskje uten at han var helt 
klar over det selv, veldig underholdende der han satt og kjeftet 
på lokalradioen. Ifølge ham var det altfor mange sunnmøringer  
på radio! 

Han hadde temperament, og siden han drev langtransport-
firma, hadde han to telefoner i hus. Petter og jeg syntes det var 
kjempefestlig å ringe den ene telefonen fra den andre. Vi fant 
frem vår dypeste stemme og gav oss ut for å være loddselgere, eller 
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bare la på. Jeg tror aldri han skjønte at det var oss. Noen ganger 
ringte vi på og løp ned til garasjen igjen. Når bestefar åpnet, ropte 
han til oss: 

– Så dere hvem som ringte på? 
Men vi hadde aldri sett noe.
Jeg gjorde mange sprell uten Petter. For eksempel satte jeg inn 

en annonse i avisen om hund til salgs. Den normalt sindige nabo-
en vår, som var faren til Arne, kameraten min fra Bolsøya, kjeftet 
på alle som ringte: Hans skulle slett ikke selge hunden sin!

Bestefar fortalte også etter hvert om sine opplevelser fra kri-
gen. Han var med i troppen som i all hast og panikk skulle redde 
kongefamilien og Norges gullbeholdning fra nazistene. På ferden 
over Dombås ble de beskutt, og en av hans beste kamerater døde.  
For oss var dette ganske fjernt, men veldig spennende – nesten 
som på film. Jeg kunne jo aldri oppleve noe så spennende. Eller 
kunne jeg det?
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Det er én ting jeg forsøker å fortelle folk: Det er en grunn til at 

folk bruker dop. Det er mange som gjør det, antakelig kjenner 

du flere enn du tror. 

De er ikke bare de slitne folka du ser rundt Brugata i Oslo, som 
forsvinner når politiet ruller inn, og er tilbake med en gang bilen 
drar. Det er heller ikke bare silkerampen i TV-serien Exit, med 
egne leiligheter til de prostituerte. Det er helt vanlige folk med 
helt vanlige jobber, som kjøper et par doser av favorittstoffet sitt 
til helga. 

Og hvorfor gjør de det? Først og fremst fordi det er deilig. Det 
får deg til å glemme dumme sjefer og nabokrangler, det gir deg 
en pause fra plagsomme vinduskonvolutter i postkassa. For noen 
timer er du kveldens konge eller dronning. Og så, etter å ha sovet 
ut, bretter du opp ermene og går tilbake til hverdagen igjen. 

Er det farlig? Noen av stoffene som brukes, er mindre farlige 
enn statsregulert alkohol, sier forskere. Andre har betraktelig høy-
ere risiko. Og for noen, kanskje 10 prosent av oss, er alt farlig.  
Vi som har et avhengighets-gen, som ikke vet når vi skal stoppe, 
og som etter hvert ikke kan stoppe selv om vi vil.

Men på dette tidspunktet, på midten av 90-tallet, har jeg det 
vanvittig gøy. Helgene mine varer ofte langt ut i uka, men jeg ta-
kler alt, går på jobb, har mange venner, mange penger og sprudler 
av idéer. Jeg er ung, jeg er uovervinnelig. 

Alt jeg tar i blir til gull.
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Den lange festen
O S L O ,  1 9 9 7

Dette er en klassisk røverhistorie, siden den beskriver en fest 

som går over flere dager. Slike historier likte vi å fortelle hver

andre for å opprettholde vår status som den ultimate fest løven. 

Den som holdt ut lengst, vant. 

Det var på den tiden hukommelsen min begynte å få hull, men 
så vidt jeg vet skjedde alt dette: 

Kameraten min Geir og jeg hadde full kontroll på Oslos hot-
teste nattklubb: Barock. Vi bestemte hvem som var akseptable,  
og hvem som senket standarden og ble nektet. Stedet var kan-
skje ikke den kjendismagneten det hadde vært på begynnelsen 
av 90-tallet, men var fremdeles populært blant «vanlige folk», 
B-kjendiser og wannabes. 

Pene damer skulle være ganske fulle før de ble nektet, bønder 
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i byen med feil genser eller jeans fikk snu, om de så bare hadde 
drukket Solo. Folk visste også at de kunne spørre oss om de treng-
te noe mer enn sjampis å feste på. 

Hvis noen var ufine med damene hendte det at Geir måtte ta 
med inn på dass og lære dem en lekse. Jeg passet døra og viste 
pissetrengte gjester inn på damedoen, mens Geir banket grise-
guttene. 

På Barock ble det brukt mange flere rusmidler enn øl, vin og 
sprit. Spesielt i helgene var det alltid et tynt, hvitt, støvete lag inne 
på toalettene. Det er en grunn til at kloakken i Oslo gjør fiskene i 
Oslofjorden høye som hus i helgene: «Alle» brukte noe.

Inne spilte de «Don’t Speak» med No Doubt, og «2 Become 
1» med Spice Girls. Det var egentlig et litt harry sted, hvor folk  
kunne få en inngravert plakett på veggen om de bestilte en  
magnumflaske med Veuve Clicquot.

Etter at Barock stengte var det hjem for en rask dusj og en ny 
kork GHB før vi gikk på morgenklubb på Cats. Etter litt knips 
og pepper kunne vi slå oss løs på gulvet. Jeg elsket alle, og alle  
elsket meg, følte jeg. Her var det tøffere låter som «Hilversum» 
med Sternklang, fra det blomstrende norske house-miljøet, og når 
morgenklubben stengte, var det alltid en fest som pågikk. Siden 
hardtarbeidende Vilde hadde fri den søndagen, ønsket hun oss 
velkommen i sin lille leilighet på Torshov. 

Det rare var at hun selv sjelden brukte noe annet enn tysk 
hvitvin – hun var bare en glad jente som likte folk. At jeg ofte 
vanket der, skulle få noen kjipe konsekvenser senere, men på den-
ne tiden var alt fremdeles bare fryd og gammen.

Utpå søndag morgen gjespet hun og kastet oss ut. Vi var ikke 
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klare for å stoppe og gikk hoiende hjem til en kjenning av Geir 
på Bislett. Han dro ned rullegardinene og skrudde opp musikken. 
Kjelleren var muggen og under bakken, men det betydde at ingen 
brydde seg om vi spilte høyt. Så fortsatte festen hele søndagen. 
De som var sultne, bestilte pizza på døra, men ellers delte vi det vi 
hadde av dop og sprit.

Mandag morgen oppdaget vi at vi hadde gått tom for blande-
vann. Snill gutt som jeg er, meldte jeg meg frivillig til å gå  
og kjøpe mer på 7-Eleven og ruslet ut i den friske Oslo-luf-
ten. Fuglene hilste soloppgangen, og jeg, var akkurat passe høy.  
Jeg følte at dette var det beste livet i verden. 

På vei til butikken fikk jeg en telefon fra Per Olav, som trengte 
en leveranse til noen finansfolk som festet på Frogner: Kun det 
beste var godt nok, og det betydde ren kokain. Jeg tenkte fort 
og ringte min leverandør for sånt. Han bodde litt avveis på Røa 
og sov da jeg ringte, men penger er penger, og jeg tenkte fort  
og fant ut at det beste var at jeg hentet bilen min, som var rett 
rundt hjørnet. 

Jeg kjørte til Røa, fikk varene og var på vei til Frogner da jeg 
begynte å svette. I det fjerne hørte jeg sirener, og kunne det være 
at det var meg de var ute etter? Jeg var i en bil, jeg var full, og jeg 
var høy, og nå slo paranoiaen inn. På vei ned til Majorstua svingte 
jeg til høyre. Telefonen ringte. Det var Per Olav.

– Hvor er du? Folk er keene... men hva faen er den lyden?
«Den lyden» var at det smalt rytmisk i bilen, fordi jeg var på vei 

ned noen trapper.
– Tar en snarvei gjennom Vigelandsparken. Mye politi ute nå. 

Men ikke her! sa jeg i mobilen.
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– Du er gæærn! Men da er du her snart? sa han, men det hørte 
jeg ikke fordi jeg hadde nok med å holde på rattet idet bilen smalt 
ned på asfalten under Monolitten.

Bilen var gammel, og den varte ikke så lenge etter behandlin-
gen den fikk. Men jeg kom frem til Per Olav, fikk levert varene, og 
siden jeg var dagens helt, ble jeg der en stund. Hos finansfolk var 
det alltid bra damer, men skal jeg være helt ærlig husker jeg ikke 
så mye før jeg våkna mandag ettermiddag i en sofa og kom på at 
jeg hadde lovet å kjøpe blandevann. Rundt meg sov noen damer 
og menn med mer eller mindre klær.

Jeg kom meg på beina, prøvde å finne mine egne klær, tittet ut 
vinduet og fant ut at jeg var på Frogner. Bilen min hadde allerede 
en gul lapp under vindusviskeren, men jeg følte ikke for å kjøre bil 
akkurat da. En tur i butikken og en taxitur senere var jeg tilbake 
på Bislett, og der var det fremdeles fest.

– Hvor har du vært? spurte Geir.
– Har vært og kjøpt blandevann, ser du vel, svarte jeg. 
Jubelen var stor, og festen fortsatte.

Men det var dyrt å feste. Jeg trengte penger. Mye penger.
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Hvordan kjøpe bil uten penger

K R I M I N E L L E  F O R R E T N I N G S I D É E R  1 

T R O N D H E I M  1 9 9 6

Singsaker, et pent villastrøk i Trondheim, en fin vårdag.  

Arman kommer kjørende opp utenfor et rødt hus i en Peugeot 

stasjonsvogn. Utenfor en lukket garasje står en pen blå Volvo 

240. Arman går ut av bilen og ringer på. Gunnar, en mann i 

30årsalderen, åpner døra, det høres ungeskrik i bakgrunnen.

– Hei, det var jeg som ringte om den Volvoen du hadde annon-
se på i Adresseavisen. Svein Pettersen, sier Arman og håndhilser 
på Gunnar.

– Ja, nettopp. Ja, den står der. Bra bil, men trengte noe større 
med ny kid og sånn, smiler han.
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– Blir ofte sånn, sier Arman og smiler tilbake. De går sammen 
til bilen, og Gunnar låser den opp. Den har ikke elektronisk lås, 
han må bruke nøkkelen. Det er en av grunnene til at Arman er 
interessert i bilen, men det sier han ikke til selgeren.

– Den ser jo strøken ut. Var det 70  000 den hadde kjørt?  
sier Arman.

– Stemmer, eller 69, for å være nøyaktig. Har nettopp hatt  
service, sier Gunnar og putter hendene i lommene. 

Arman åpner motorlokk og bagasjerom, sparker litt i dekkene.
– Du vil ha 110 for den? Det er jo litt penger, da, og jeg skal 

ikke skryte på meg at jeg kan mye om bil, men jeg har en kamerat 
som jobber på verksted. Jeg kunne tenke meg at han så på den så 
jeg kan føle meg trygg på at alt er OK. Greit om jeg kjører den til 
ham? Jeg setter igjen Peugeoten så du er sikker på at jeg kommer 
tilbake. 

Arman smiler. Han har et smil som vekker tillit og får folk i 
godt humør. Gunnar smiler tilbake. De bytter nøkler, og Arman 
kjører av gårde. Rundt hjørnet plukker han opp kameraten Rune, 
og sammen kjører de til Biltilsynet. Der fyller de ut en salgsmel-
ding med selgerens navn. 

Med legitimasjonen til Svein Pettersen, som dessverre mistet 
bankkortet sitt på et utested Arman er dørvakt på, og som ligner 
litt på Arman hvis du myser, er salgsmeldingen snart stemplet og i 
orden. Han smiler inne i seg: Er det virkelig så enkelt?

Så kjører de til en låsesmed som fikser kopi av bilnøkkelen. 
Imens ringer Arman til biloppkjøperen Olav og sier at han skal 
studere utenlands og må selge Volvoen sin. 

– Bilen er verdt 110. Men jeg trenger cash, sier Arman




