
Utdrag fra dommen 

 

Kompendiet er på 1518 sider – 1801 sider etter politiets reformatering – og er skrevet 

på engelsk. Det har tittelen «2083 A European Declaration of Independence». Tiltalte 

forklarte at 2083 viser til årstallet som vil være 400-årsmarkeringen for slaget ved 

Wien i 1683. Dette mener han var et av de to viktigste slagene i Europas historie, fordi 

det forhindret det ottomanske riket fra å legge under seg hele Vest-Europa. Resten av 

tittelen, «European Declaration of Independence», skal være hentet fra et essay 

skrevet av en blogger kjent som Fjordman.  

Kompendiet er inndelt i tre bøker. Bok 1 har tittelen «What you need to know, our 

falsified history and other forms of cultural Marxist/multiculturalist 

propaganda». Bok 1 gir en subjektiv fremstilling av europeisk historie med særlig vekt 

på å beskrive islam som en voldsorientert ideologi. Lite av innholdet er skrevet av 

tiltalte selv, men består av tekster hentet fra ulike kilder, formodentlig fra nettet. Bok 

2 har tittelen «Europe Burning». Tiltalte har betegnet bok 2 som den ideologiske delen 

av kompendiet. Noe er skrevet av tiltalte selv, men det meste er hentet fra andre kilder. 

Bok 3 har tittelen «A declaration of preemptive War» og er skrevet av tiltalte selv. Han 

betegner denne boken som manifestets militære del, hvor leseren oppfordres til å delta 

i en pågående borgerkrig i Europa.  

I bok 3 har tiltalte blant annet beskrevet egne gjøremål og omstendigheter knyttet til 

forberedelsene og gjennomføringen av terrorhandlingene 22. juli 2011. Han har videre 

gitt en fremstilling av et nettverk han kaller Knights Templar. Han skriver blant annet 

at han tok femti sider notater under nettverkets stiftelsesmøte i London i 2002, som 

senere dannet utgangspunkt for kompendiet. Tiltalte har i politiavhør og under sin 

forklaring for retten holdt fast ved kompendiets beskrivelser av grunntrekkene i 

Knights Templar. Han har likevel gradvis tonet ned organisasjonens og medlemmenes 

betydning og blant annet uttalt at han i kompendiet har gitt en pompøs fremstilling av 

de faktiske forhold. 

 

Det faller utenfor lovens bevistema å ta stilling til om tiltaltes grufulle terrorhandlinger 

har en dypere psykologisk årsak. Slike eventuelle årsaksforhold fanges ikke opp av et 

kriteriebasert diagnosesystem og ligger følgelig også utenfor de sakkyndiges mandat. 

Fra 3: Opptakten til terrorhandlingene 

Fra 6.8: Sammenfatning [om tilregnelighet]   



Utdrag fra dommen 

Retten avstår for egen del fra å innlate seg på slike vurderinger, som uansett ville måtte 

bli spekulative. Retten legger likevel til grunn at tiltaltes evne til å gjennomføre de 

påtalte handlinger delvis kan forklares ut fra en kombinasjon av fanatisk høyreekstrem 

ideologi, inntak av prestasjonsfremmende stoffer og mulig selvsuggesjon i 

kombinasjon med patologiske eller avvikende trekk ved hans personlighet.  

 


