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Kjære Pappa,
Det er lenge siden vi har hatt kontakt nå. Vi har vel aldri egentlig
hatt noe ordentlig forhold. Det er bare jeg som har forsøkt å få
kontakt med deg. Forsøkt å få deg til å se meg, at jeg eksisterer
og er din oppmerksomhet og respekt verdig. Husker du alle de
gangene vi «tilfeldigvis» har møttes på gaten etter at jeg traff deg
for aller første gang? Eller den gangen da jeg kom på døren din,
ute i Nittedal, etter at jeg hadde gått frem og tilbake, i alle fall
i to timer, utenfor leiligheten ved St. Olavs plass som var registrert i ditt navn (jeg fikk adressen fra en kul og litt freaka dame
på folkeregistret etter at jeg hadde fortalt henne historien min),
og da jeg banket på, fikk jeg vite at du ikke var hjemme, men han
dansken som bodde der ga meg telefonnummeret ditt, slik at jeg
fant adressen din og kunne dra på besøk.
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Det var en søndagskveld. Den 23. januar 1994. Familien din forsto ingenting. Jeg kan tydelig huske at du ble stressa da jeg sa:
«Hei, jeg heter Frode Saugestad, du kjenner ikke meg, men du
kjenner mora mi, Margrete.»

Namdals herredsrett 21. mai 1975

slutning:
Lekhal el Arbi frifinnes.
Ifølge brevet av 17. mars 1975 fra Rettsmedisinsk institutt er el
Arbis farskap uforenelig med 1. arveregel i abo-systemet og 2.
arveregel i pgm-systemet.
Blodtypene:
Nr. 1. barnet f. 2.4.74

A2 MNC+D+E–c+ Hp 2–1 PGM 2–2 Gc 1–1 C3 FS

Nr. 2. Margrete Saugestad O MNC+D+E+c+ Hp 2–1 PGM 2–1 Gc 1–1 C3 FS
Nr. 3. Lekhal el Arbi

O N C+D+E–c+ Hp 1–1 PGM 1–1 Gc 1–1 C3 FS

Dommer: Christofer Heffermehl
Rettsvitne: Asbjørn Wiik
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«Møt meg på kafeen i 4. etasje på Glasmagasinet i morgen kl. 12
så kan vi prate,» svarte du. Jeg husker godt at det var et par gutter
på min alder hos deg, som var ganske nysgjerrige på hvem det var
som hadde vært på besøk.

Rettledning for legen: Blodprøvene skal være klart merket med
navn, fødselsår og -dag. Personenes identitet må sikres ved at
de skriver sine navn på blanketten mens legen ser på, og ved at de
fremlegger legitimasjon, fortrinnsvis med fotografi (f.eks. pass,
førerkort, identitetsbevis m.v.).
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Jeg var så utrolig nervøs, pappa, da jeg møtte opp på kafeen kl.
12 neste dag. Du kom opp rulletrappen alene. Jeg var der med
kjæresten min. Jeg hadde så høye forventninger, pappa, men du
sviktet igjen. Du innrømmet at du var faren min, men hvorfor
ville du ikke skrive under på fødselsattesten?

Lekhal el Arbi ble avhørt ved Stjør- og Verdal herredsrett 19.
november hvor han forklarte at han aldri hadde hatt eller forsøkt
å oppnå samleie med Margrete Saugestad. Lekhal el Arbi ble
pålagt av dommeren å fremstille seg for distriktslegen i Levanger
for blodprøve samme dag og gjorde dette, men ifølge påtegning
av legen hadde han ikke med noen form for legitimasjon.

Typegalleri. A-lagsspiller på Bodø/Glimt. Hengiven Åge Aleksandersen-fan. Kunstner som sammen med Bjarne Melgaard
danner Norsk Anarkistisk Fraksjon. Sleivkjeftet, ung markedssjef
i Diesel som slår ned Jon Michelet under en tv-debatt og mottar
en Rolex for det. Indignert akademiker med spalteplass. Vokalist
i Oslo Motherfuckers. Forlegger av arabisk litteratur. Hamsun-forkjemper. Engasjert mosjonist. Fast bøddel på scenen med
popgruppen King Midas: Inkarnasjonene av Frode Saugestad har
vært mange og underlige opp gjennom.
http://video.kolonforlag.no/saugestad/d2
d2, Dagens Næringsliv 7. mai 2009
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Du lot meg heller ikke ta kontakt med deg igjen. Jeg måtte aldri
ringe, sa du. Til å begynne med var jeg sikker på at nå, nå kunne
jeg endelig slå meg til ro. Nå som jeg visste hvem faren min var.
Men hvor feil kan man ikke ta. I ettertid har jeg innsett at du
ga meg jo ingenting, ingenting av deg selv. Ingenting av hva jeg
lengtet og fremdeles lengter etter.

Etter brev av 13/12–74 fra Rettsmedisinsk institutt forelå utelukkelseskonklusjon for el Arbi. Partene ble på ny pålagt å fremstille seg for ny blodprøve. El Arbi ble først pålagt å fremstille
seg for distriktslegen i Verdal, men da han ikke møtte der, for
stadsfysikus i Trondheim.

Sist han skiftet beite, var det akademikerne som fikk ham. Et
veddemål sendte ham med ekspressfart gjennom et hovedfag. En
doktorgrad fra London tok 18 måneder og gjorde ham sentral
i forskningen på den marokkanske roman. Plutselig sto han og
underviste med sitt eget kurs, «The novel of the periphery», på
selveste Harvard University.
d2, Dagens Næringsliv 2009


Du vet ingenting om meg, absolutt ingenting. Og det kommer
du heller aldri til å gjøre.

Hva er vel livet?
Et pust i sivet,
Et spill av kræfter,
Der higer efter
Litt kjærlighet
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Andre gangen, pappa, husker du den? Det var ved Nationaltheatret hvor du sto og solgte sølvsmykker. Jeg kom bort og sa hei,
men du reagerte ikke. Du følte ikke den samme gleden som jeg
følte, og som jeg kanskje hadde forventet å se hos deg. Det eneste
du klarte å si var «Ja, jeg er din far, men du må aldri ta kontakt
igjen». Det var ikke en oppfordring. Det var mer en trussel, som
om det kunne få konsekvenser for meg hvis jeg kontaktet deg
igjen, kjære pappa. Jeg kunne ikke forstå reaksjonen din.

På grunn av opplysninger som dommeren fikk underhånden av
Margrete Saugestad, ba herredsretten stadsfysikus i Trondheim
om å sjekke Arbis identitet meget nøye og se etter et par markante ytre kjennetegn ved ham (fortennene og høyre hånd) som
Margrete Saugestad hadde beskrevet i rettsmøtet 2/10/74. El
Arbi møtte hos stadsfysikus i Trondheim, men heller ikke denne
gangen med fullgode identifikasjonspapirer.

Du var talentfull ving på Bodø/Glimt og ble skadet, flyttet til Oslo
hvor du jobbet på en Dieselbutikk og endte opp som markedssjef
20 år gammel midt under 90-tallets jeanskrig med Levi’s. Du ble lei
av det og ble kunstner og gallerist sammen med Bjarne Melgaard.
Underveis ble du også Norges fremste vektløfter i din klasse, du
veide 60 kilo og løftet 120 kilo i benken. Du ga ut pønkskive med
Thomas Seltzer. Så bestemte du deg for å bli smart, tok doktorgrad
på fire år, skrev en bok og ga ut noen bøker på eget forlag, deriblant
Osama Bin Ladens samlede verker. Og nå underviser du ved Harvard og vurderer å ta en professorstilling. Puh.
– Haha.
http://video.kolonforlag.no/saugestad/massiv
Massiv nr. 4 2009


Ensomheten, den jævla ensomheten. Den verste er kanskje den
du føler når du er sammen med andre.
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Eller den gangen jeg så deg på Bislett og kom bort for å si hei.
Du var sammen med en venn, og da du mistet besinnelsen og
truet med å drepe meg, spurte han hvem jeg var. Du svarte «aner
ikke». «Sønnen hans», kunne jeg opplyse om. Han ba deg roe
deg ned og prate med meg, men da ble du sint på han også, før
du satte deg i bilen og kjørte av sted. Du så på meg i speilet. Eller
den gangen i Storgata. Vi får øyekontakt idet du runder hjørnet.
Umiddelbart snur jeg meg og ser etter deg. Jeg vil så gjerne løpe
etter deg og si hei. Men musklene mine lammes og jeg kommer
meg ikke av flekken. Du stopper, men bare for å knyte skolissen.
Du kaster et raskt blikk på meg før du haster videre.

Beskrivelsen av el Arbis ytre ble bare delvis bekreftet. Etter brev
av 17. mars 1975 fra Rettsmedisinsk institutt var typebestemmelsene ved kontrollprøvene de samme som ved første gangs
undersøkelse, slik at el Arbi fremdeles var utelukket som far.

Hva var egentlig kunstopplegget?
Etter Dieseljobben, jobbet jeg lenge med Bjarne og fikk plutselig
helt absurde tilbud om å undervise på Royal College of Art. Men
jeg syntes de var noen idioter, så jeg gadd ikke. Jeg hadde holdt et
lite foredrag for en som var professor for utdanningen og 15 av
studentene hans. Bare 30–40 minutter om tanken bak galleriet,
hvordan vi drev det og hvordan vi tilnærmet oss kunsten. De ble
helt blåst av banen. De ville ha meg med til å forelese. Men jeg
gadd ikke, de hadde ikke skjønt hva jeg sa.
Massiv 2009


Jeg har lært en viktig ting her i livet, og det er aldri, aldri å undervurdere noen.
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Hvorfor er du så sint? Hva er du så redd for? Jeg vil deg jo ikke
vondt, kjære pappa. Jeg vil bare snakke med deg, for å få svar
på alle spørsmålene jeg har. Jeg er ingen trussel. Jeg vil verken
ødelegge livet ditt eller familien din. Jeg vil bare finne ut hvem
faren min er. Kan du ikke skjønne det?

Under hovedforhandlingen har hun antydet at stadsfysikus i
Trondheim, Kjell Thorvik, under rettsmøtet 9. april i Trondheim
byrett først var noe i tvil om det var den fremmøtte saksøkte han
hadde tatt blodprøver av og at han først hadde erklært å gjenkjenne saksøkte etter at denne hadde minnet om de nærmere omstendigheter ved blodprøvetakingen, visstnok at saksøkte hadde
møtt frem med hustru og unger.

Jeg tok en cand.mag. på ett år.
– Hva er vanlig tid?
– Normert tid er vel i underkant av fire år. Jeg fikk 2,54 i snitt.
Så tok jeg master på et år og doktorgraden på 19 måneder. Det
var ganske morsomt, særlig siden jeg gikk ut av videregående
med 3,67 i snitt. Noen vil nok kalle meg en broiler. Men det
eneste som ligger bak er hardt arbeid. Som Malcolm Gladwell
skriver i The Outliers, må man klokke 10 000 timer for å bli i
verdensklasse i noe. Jeg er det.
Massiv 2009


Det er ingen forskjell på vanlige folk og såkalte eksperter. Alle
er like ukritiske.

http://www.youtube.com/watch?v=NEUX-HYRtUA
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Slekter jeg på deg? Jeg vil jo tro det, men på hvilken måte? Hva
tror du, kjære pappa? Er jeg en gutt du kjenner deg igjen i? En
som du kan være stolt av?

Retten finner etter omstendighetene ikke grunn til å gå nærmere
inn på Margrete Saugestads forklaringer om sitt forhold til el
Arbi og mangelen på forhold til andre menn. Hun har for så vidt
gjort et troverdig inntrykk i retten. Etter blodprøveresultatet og
den ovenfor beskrevne prosedyre er det imidlertid mest sannsynlig at det foreligger en feiltagelse eller uriktig forklaring fra
hennes side. Retten legger til grunn at det er tatt blodprøver av
den oppgitte far.

– Du har kastet deg inn i Hamsun-debatten de siste månedene.
– Jeg skrev en kronikk i Dagbladet hvor jeg slakter alle norske
Hamsun-forskere fordi de er så provinsielle i sin forståelse av
hans forfatterskap. For dem handler det om Hamsun som ideologi eller teori. De leser litteraturteori og bruker det på Hamsun.
Det er uinteressant pjatt.
Massiv 2009


Jeg blir aggressiv når jeg tenker på disse menneskene. Voldelige
bilder blusser opp på netthinnen.
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«Gratulerer med ny sønn og et nytt barnebarn.» Jeg vet ikke
hvorfor, kjære pappa, men når jeg tenker tilbake på kortet, på
blomstene, så kan jeg ikke annet enn å angre på skadefryden jeg
følte den gangen.

Det er således unødvendig for retten å ta standpunkt til om el
Arbi har hatt samleie med Margrete Saugestad på den tid hun
kan ha blitt med barnet, da det foreligger omstendigheter som
gjør det lite trolig at han er faren.

– Si det litt enklere.
– De er besatt av litteraturteori eller det å lese alle mulige typer
ideologier inn i Hamsun. At han var fascist, nazist, hadde forferdelig kvinnesyn, var naturromantiker og så videre. Det blir
uinteressant når det kun er den type lesing og tolking av Hamsun
som kommer fra Norge. Hvem gidder å lese nok en dekonstruksjon, eller psykoanalyse av Hamsun? Og hvem gidder å skrive det?
Massiv 2009


Hvilke omstendigheter, dommer Heffermehl? At han aldri viste
legitimasjon? Men hvem er du til å dømme, dommer Heffermehl? Trodde du skulle bruke Norges lover til å dømme? Ikke
din egen moral? Du har berøvet meg en far, din kødd, ditt forbannede rasshøl.
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Hva er det ved meg som gjør at jeg er ute av stand til emosjonelt å forholde meg til andre mennesker, pappa, at jeg ikke
bryr meg om hvordan andre føler, at jeg er sykelig opptatt av å få
oppmerksomheten deres, og at jeg aldri lærer av kriser og gjør
samme feil gang på gang i mellommenneskelige relasjoner?

Oslo 30.08.2003

stevning til oslo tingrett
Saksøker:

Frode Saugestad
Wilhelmsgate 4
0168 Oslo

Saksøkt:

Lekhal el Arbi
Dælenggata 41 d
0567 Oslo

Advokat Per Slinde
Kongens gate 2
0153 Oslo

Trass i levemannstendensene hans er det strenge, strukturerte
kvardagar Saugestad lever på Harvard. Opp klokka seks, kanskje
ein løpetur, innsjekk på biblioteket sju–halv åtte. Ein espresso
1200, lunsj 1400, ein espresso 1800, ei donut 2000, middag
2200.
– Om eg er lei da, går eg heim, elles jobbar eg til tolv eller eitt.
http://video.kolonforlag.no/saugestad/forskerforum
Forskerforum nr. 8 2009


Det er bare så utrolig fornærmende å bli nevnt i samme åndedrag som alle disse nybegynnerne.

Hva er egentlig kjærlighet? Dette er hva jeg forbinder med
intimitet. http://video.kolonforlag.no/saugestad/intimitet
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