
– Fasaden hans 
lurte meg

– Han virket så kjekk og 
ordentlig.

Siri møter meg på den lokale 
kafeen i den lille sørlandsbyen 
hun bor i. Hun har halvlangt, 
mørkt hår og ser flott ut. Pen i 
tøyet, søtt vesen. Hun ler mye 
når hun snakker, men faller av 
og til litt i staver.

Hun er fortsatt sint på seg 
selv over at hun kunne falle 
for Roar, betror hun meg over 
en kopp kaffe og et smørbrød 
med reker. Det er som om hun 
vil be om unnskyldning for at 
hun kunne være så dum å falle 
for ham. 

De møttes på et vennetreff 
for fem år siden, og hun ble 
overøst med komplimenter. 

Han var noen år eldre enn 
henne – høy, mørk og galant, 
og en erfaren pilot i et flysel-
skap. Han hadde et barn fra 
tidligere ekteskap, fortalte han 
henne. Det samme hadde Siri, 
så de var i samme situasjon. 
Siri var på denne tiden langt 
nede etter et tidligere sam-
boerforhold, og tenker at det 
kanskje var derfor hun så lett 
havnet i garnet. Roar virket 
trygg og tillitvekkende, akkurat 
en slik mann hun hadde drømt 
om å møte.

Løy om veske
– Hva var det du falt for hos 
ham?

– Han var pågående, og 

jeg ble oppvartet. Piloter har 
mange unge flyvertinner rundt 
seg, men han ville ha meg; en 
alenemor med en tenårings-
sønn. Det var smigrende.

Han lokket også med mange 
fine reiser. De to første årene 
gikk bra, og de bestemte seg 
for å flytte sammen. Men etter 
at de ble samboere og flyttet 
sammen i hans leilighet, foran-
dret Roar personlighet.

– Hvordan merket du at han 
endret seg?

– Han ble mer aggressiv og 
lettere frustrert enn før. Han 
kunne blåse seg opp for baga-
teller. Gikk noe ham imot, var 
det alle andres feil. Han be-
gynte også å kritisere meg. Han 

kulle kalle meg for jålete og lat, 
og si at jeg var storforlangende.

Aggresjonen økte når hun sa 
ham imot. Da kunne han bli 
rasende, og hun ble redd.

Siri har en deltidsjobb i 
staten og har ikke så mye å 
rutte med. Stolt var hun derfor 
den dagen hun hadde spart 
nok penger til å kjøpe seg en 
dyr veske. Hun hadde fortalt 
Roar mange ganger hvor mye 
den vesken betydde for henne.

En natt de hadde delt en 
flaske vin, begynte de  
å krangle. Roar ble da så sint 
på Siri at han rev hanken av 
vesken hennes og kastet den 
nedover trappen.

– Jeg syntes dette var så 

Siri falt for den kjekke flykapteinen som blendet henne med gaver og komplimenter.  
Men da de flyttet sammen, endret han fullstendig personlighet.

Han  har beskyldt 
meg for å ha sex 
 med nye menn
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møtte Siri (35).
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skamfullt at jeg løy til butikken 
da jeg gikk tilbake for å få den 
reparert. Jeg sa at en tyv hadde 
prøvd å nappe den fra meg og 
at det var derfor den var blitt 
ødelagt.

– Vurderte du å gå fra ham 
etter den episoden?

– Ja, både da og andre 
ganger. Nå i ettertid husker 
jeg at det var noen episoder 
med sinne også før vi flyttet 
sammen. Han kunne bli uri-
melig sjalu. Det skulle lyst en 
rød varsellampe allerede da, 
men jeg visste at han hadde 

hatt en trøblete oppvekst, og 
var derfor veldig tålmodig. Jeg 
unnskyldte ham.

Bittert oppgjør
Hun ønsker ikke å huske alle 
detaljene. De er for ydmyken-
de. Hun forteller bruddstykker 
av historier, som at Roar et par 
ganger ble så irritert på henne 
at han dyttet til henne slik at 
hun falt og slo seg. Følte han 
seg provosert, kunne han kaste 
alle klærne hennes ut av kles-
skapet og true med å drepe 
henne.

Det hendte at hun dro fra 
leiligheten og reiste til en ven-
ninne, hvor hun fikk gjemt seg 
til raserianfallet gikk over. Ved 
en anledning var hun så redd 
for Roar at hun anmeldte ham 
til politiet. Hun trakk siden 
anmeldelsen tilbake, redd for 
at han kunne hevne seg. Siri 
visste også hvor mye jobben 
betydde for ham og ville ikke 
skape problemer.

– Som pilot var han suveren. 
Det var likevel netter der vi 
kranglet heftig og han dro rett i 
cockpiten. Da tenkte jeg at det 
ikke var helt bra at han fløy. 
Folk skulle bare ha visst hvor 
mye som kan skjule seg bak 
slike plettfrie fasader, sier hun.

Siri tar en slurk av kaffekop-
pen og ser ut i luften. Hun blir 
sliten av å snakke om ham, 
betror hun meg. Hun ser rundt 
seg, som for å være sikker på 
at vi ikke har noen tilhørere. 
Etter en liten tenkepause er 
smilet tilbake, og hun fortset-
ter å fortelle. Forholdet til 
Roar gjorde henne gradvis mer 
utrygg på seg selv. Utenlands-
reisene var ikke like hyggelige 
som før. Mens hun satt alene i 
hotellbaren, flørtet han åpen-
lyst med andre kvinner, spøkte 
med at hun bare var en ven-
ninne. Hun følte seg mer som 
en elskerinne enn en samboer. 
På dørklokken hjemme ville 
han bare at det skulle stå hans 
navn.

– Hva tenker du om dette?
– Kanskje han hadde andre 

elskerinner og ikke ville at de 
skulle vite at han hadde en 
samboer. Det er det jeg tror.

Sønnen hennes likte aldri 
Roar, sier hun. Han trakk seg 
unna moren de årene hun var 
sammen med ham. Det er sårt 
å tenke tilbake på nå: At hun 
kastet bort fem år av livet sitt 
på en mann som hverken var 
bra for henne eller sønnen. For 
et år siden orket ikke Siri mer. 

Hun flyttet ut og fikk kjøpt seg 
en egen, liten leilighet. Det ble 
et bittert oppgjør.

– Han solgte en del av våre 
felles eiendeler uten å diskutere 
det med meg. Yndlings- 
møblene mine, blant annet, 
som han visste jeg var glad i. 

Vil advare
Det er tydelig at dette er vondt 
å snakke om. Hun blir lei seg. 
Selv i dag lar ikke Roar henne 
være helt i fred. Han kan ringe 
og si at han savner henne og at 
hun kan låne en leilighet han 
disponerer. Han lokker også 
med gaver.

– Jeg skammer meg over 
at jeg har takket ja til dette. 
Etterpå er han blitt sjalu og 
har sagt stygge ting til meg på 
telefonen. Blant annet har han 
beskyldt meg for å ha sex med 
nye menn, sier hun.

I dag bor hun alene. Venner 
sier at hun er blitt tryggere på 
seg selv. Hun har tenkt mye på 
hvorfor hun falt for en mann 
som Roar, og tror en av grun-
nene kan være at hun hadde 
flere autoritære menn rundt seg 
i oppveksten og i tillegg mang-
let den nære omsorgen fra sine 
egne foreldre. Etter at hun brøt 
ut av forholdet har hun fått 
vite at kvinner Roar tidligere 
hadde hatt forhold til, også har 
opplevd ham som aggressiv.

– Jeg er klar over at han ville 
fortalt en helt annen historie 
enn meg. Han hadde sikkert 
sagt at det var jeg som var gal.

– Hvorfor forteller du denne 
historien til Norsk Ukeblad?

– Jeg vil gjerne advare andre 
kvinner mot å la seg blende. 
Menn som Roar kan ha en fin 
fasade uten at de nødvendigvis 
er snille personer. Er det noen 
små personlighetstrekk du 
reagerer på i begynnelsen av 
forholdet, blir de gjerne ikke 
borte. Ofte forsterker bare pro-
blemene seg.

Han  har beskyldt 
meg for å ha sex 
 med nye menn
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