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Per Hsle Rustad er fsdt,
oppvokst og bor i Drammen.
Han ble kjent for hele Norge da

han var programledel fol den
omdiskuterte og kontroversielle
TV-selien <<Fornemmelse fol mold>>

som ble vist i ?OO2. Han har ogsi
ledet programmer som <<Savnet>>

og <<Krimkommisjonen>.
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Per Hsle Rustad har skrevet
bok og jobbet med klalsgnte:

Eunen til A se
detafiel imponetel
meg mest!

:: Tekst: Tore Lomsdalen. Foto: Scanpix/Schibsted forlag

I for gav han ut boken "Fredlos biker: Thore

Henhi Holm Hansenu ogi ir boka "Klar-
synt: dndelig hjelp i uloste kriminalsaker,,
som fortsetter der TV-serien uFornem-

melsefor mord" sluttet. Pi en lettlest og

interessant mite tar boken for seg hvordan

klarsynte innhenter informasjon fra inde-
verdenen og de som har gitt over pi den

andre siden.

Lena Ranehag, kjent fra TV-seriene
nFornemmelse for mord, og nAndens maktr,
har hovedrollen i boken, hvor hun forteller
blant annet om sitt liv som klarsynt. Neste

ir kommer han med en bok som omhand-
ler Young Guns og B-gjengen i Oslo.

Fsdselshoroskopet
For virt mote kikket jeg pi fodselshorosko-

pet og hadde gjort meg opp visse antagelser

om personen Per Asle, som er fodt i det

empatiske stjernetegnet Fiskene. Det i
h.jelpe andre mennesker stir sterkt i dette

tegnet, men iL engasjere seg i eller vare til-
trukket av liv, dod og kriminalitet er slettes

ikke noe som passer hvermann.
Det astrologiske svaret pi dette ligger i

at den dagen og tidspunktet han ble fodt,
var planeten Pluto, som er viktig for livs-,

dods- og transformas.jonsprosesser, sterkt
involvert med bide solen og minen, som i

dette tilfellet symboliserer Per Asle. At Per

Asle er en person som beveger seg i omri-
der der andre ikke tsr i gi, samtidig som

begrepet ulov og rett) ster svart sentralt, er

noe han bekrefter under vir samtale.

Bak hans vennlige, likendes personlig-
het og karakteristiske stemme ligger det en

enorm kraft og intensitet, hvor han bruker
kommunikasjon for i hjelpe andre mennes-

ker gjennom i soke etter en sannhet, noe

hans horoskop si absolutt indikerer.

lllenneskeskjebne
Per Asle Rusrad har jobbet seg opp gjen-

nom gradene i journalistikkens verden.

Han begynte som Frilanser i sporten i

lokalavisen Fremtiden i Drammen da han

var 15 ir gammel. Etter hvert fikk han fast

stilling, og jobbet med forskjellige arbeids-

oppgaver inntil han ble krimjournalist.
Dette er et lelt som alltid har interessert

ham fordi det handler om liv og dod, skyld
og ikke-skyld, dom eller frikjennelse. Det
dreier seg om samfunnets oppgjor med

den enkelte. Innenfor dette omridet er det

egentlig mange av livets fasetter. Det gjel-

der selvsagt ikke bare drap, det er mange

typer kriminalitet hvor menneskeskjebnen

spiller inn.
I lopet av disse irene syntes han det ble

veldig interessant ogsi i se pi de prinsipi-
elle sidene av rettspleien, som de psykolo-

giske irsakene til hvorfor enkelte faller pi
utsiden og ender opp som drapsmenn eller

kriminelle.

- Alt dette er et stort og interessant felt
som egentlig har tiltrukket meg bestandig,
sier Per Asle refekterende.

- Hua uar det som f hh deg til ,i bli pro-
gram leder for n Fo rne mm e ls e fo r mo rd, ?

- Jeg hadde vart med i TV2-nyhetene
fra starten av i 1992 og jobbet med krim
frem til 2002 ogdekket alle de store sakene

som var de 10 irene jeg jobbet der. Alle
husker Orderud-saken, Baneheia-saken

og den store nordiske MC-krigen, for i
nevne noen av de forskjellige krim- og

drapssakene, forteller Per Asle. Han folte

Om forfatteren
Tore Lomsdalen bor i ltalia, hvor
han driver sin astrologivirksomhet.
For tiden holder han pi med en

mastergrad i kulrurell astronomi og

astrologi ved University of Vales i
Storbritannia. Tore skriver horoskop-

spaltene for bladet Medium.

han fikk vare med pi mye for det kom en

henvendelse til ham fra Nordisk Film, som

skulle produse re ,,Fornemmelse for Mord,
for TVNorge.

Begeistret
- Personlig var jeg voldsomt begeistret
for dette konseptetl Det var nyskapende,

spennende og kontroversielt. Det var jo
tiltalende i seg selv i vare med pi noe nytt,
samtidig som jeg var litt nysgjerrig pi disse

tingene, sier han engasjerr.

Per Asle har alltid vrrt ipen for alter-
nativ behandling og alternativ medisin,
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og syntes det hortes spennende og fascine-

rende ut i jobbe med klarsynte. For ham

var dette en ny verden i vare med pi og uc

forske, og han likte tanken pi i skape noe

helt nytt. Dette lokket ham over til 5 starte

med noe helt annet enn nyheter, som han

alltid hadde iobbet med. Selv om mange av

sakene var velkient fra tidligere, fikk han

ni muligheten til i fi mer kunnskap om

dem og mote de pirorende - og ikke minst

bli k.jent med de klarsynte.. '

Vi mi aldtiglemme
- Hua onsker du dformidle gjennom bohen

oKlarsynt,?

- En av hovedmotivasjonene for boken,

loruten i skrive om klarsynte som jeg

synes er et meget spennende tema, er i
holde drapssakene varme for de pirorende'

Gjennom jobben i TV-serien har jeg blitt
godt kjent med fere av de pirorende' Jeg

har ogsi holdt kontakt med dem senere.

Nir du vet hva de pirorende har opplevd

og hva de har vrrt gjennom, er det klart du

blir sterkt berort. Jeg skriver om saker som

vi rett og slett ikke mi glemme' Therese-

saken i Drammen for eksempel, den mi vi

aldri glemme.

- Jeg opplever jo gjennom tilbakemel-

dingene fra de pirorende at de er glade og

takknemlige for det jeg har gjort pi TV og

ni denne boken som sorger for at sakene

deres fortsatt fir oppmerksomhet og fokus.

For meg foles det bra i kunne bidra med

noe til mennesker i den posisjonen de er

PerAsle
Rustad sammen

med de hlarsynte i
< F ornemrne lse for mord>
i 2003, Fraaenstre Lena
Ranebag, Lilli Bendriss,

Deborab Borsen oseborab Borgen og
Grete Sandooll.
Foto: TVNorge

<Jeg opplever jo gjennom tilbakemeldingene Fra de pSroren'

de at de er glade og [akknemlige For det jeg har gjort pe TV

og ne denne boken som sorger tor a[ sakene deres tortsalt

tir oppmerksomhel og Fokus'> 
perAsleRustad
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i, og den situasjonen de har slitt med i

mange, mange ir, sier Per Asle, og bekref-

ter min astrologiske antagelse - at han er

et folelsesmenneske som selv kan lide nir
andre har det vondt.

Pi mitt sporsmil om hvordan han greier

i stenge folelsene ute i alt det forferdelige

han har opplevd, svarer Per Asle at han rett

og slett ikke klarer iL stenge ute folelsene.

Det blir For sterkt mange ganger. Pi den

annen side ltrer man som profesjonell i
leve med det og hindtere det. Men hver

gang han sitter i en rettssak og ser bilder av

ofre, isted og slike ting, si gjor det jo noe

med han. Disse folelsene og tankene mi
han bare kjenne pi og behandle alvorlig'
(Jansett mi han lare seg i leve med dem,

for det er en del av iobben.

Baneheia-saken
Den desidert verste saken i hans karriere

var Baneheia-saken, som han dekket fra det

skjedde og gjennom begge rundene i retts-

apparatet. Her kom det frem grufulle de-

taljer som han mener er enda verre enn det

som massedrapsmannen Anders Behring

Breivik fortalte om i retten. Det er angre-

pet pi de to smijentene og den detaljerte

forklaringen om hva de domte sa og hva de

tenkte, hva de gjorde og alle tingene rur.rdt

det, som var en stor pikjenning, ikke bare

for Per Asle, men For alle som var til stede.

Dette gjor noe med deg som menneske.

- Selvsagt blir man folelsesmessig sterkt

berort, tilfoyer han tankefullt. - Mange

tenker jo utunh om det uar min datter eller

sonn',, man lorstir jo kampen til de piro-
rende. Ved at jeg selv er far, er det lettere i
sette seg inn i foreldrenes situasjon nir et

barn blir drept eller forsvinner, lorteller Per

Asle, som mener at det er viktig i ha en slik

forstielse, fordi det gjor at man reflekterer

og tenker pi en annen mite nir neste sak

dukker opp, med tanke pi For eksempel

pressens pigienhet overfor pirorende og

hvordan hindtere de nrrmeste, venner'

bekjente eller hva det mitte vere.

llli sette gtenser
Det er et tema som stadig dukker oPP

det nir det skjer en drapssak. Pressen blir
beskyldt for 6. gjore det ene og det andre,

og da er det viktig i ha ryggmargsrefleks

som setter visse grenser. Det gior man ved I
ha et folelsesregister blandet sammen med

erfaring.
Med hele fire planeter sterkt plassert i

uselviske og intuitive Fiskene finner vi nok

noe av forklaringen pi Per Asles utrolige

evner og egenskaper til i sette seg inn i

andre menneskers vanskelige situasioner

og Folelsesliv. Hans empati gir ikke bare til
ofrene og de pirorende.

- En av evnene mine er at jeg kan holde

en god og ordentlig dialog og fi fortrolig-

het hos alle typer mennesker, bade krimi-
nelle, advokater, politi og pirorende. Dette

har nok vtrrt en av stYrkene mine'

Per Asles spesielle evne til i kommuni-

sere med andre mennesker vises tydelig

gjennom at han ogsi har hele fire planeter i

inrellekruelle Van nmannen, er stjernetegn

som symboliserer originalitet og medmen-

neskelighet.

Sterke intuitive ferdigheter
Fodselshoroskopet til Per Asle indikerer

sterke intuitive Ferdigheter pi' et mentalt

og emosjonelt plan, samt muligheter For

synskhet og healing. Men han avkrefter at

han besitter slike evner i dag, og foyer til:

- Nei,.ieg skulle gjerne ha sagt at jeg
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har det. Jeg ville ikke ha noe imor i vrre
klarsynt. Jeg har jo opplevd mye av det
sammen med Lena, som er lanrasrisk flink
og i tillegg et utrolig empatisk og hyggelig
menneske. Jeg ville ikke ha hirtt noe imot
i ha de evnene, men jeg kan ikkc si jeg har
det. Gjennom i ha arbeidet sammen med
Lena og blitt kjent med henne, hvor vi har
snakket veldig mye om det i bruke rnage-
lolelsen og intuisjonen, har jeg blitt flinl<ere
og mye mer bevisst pi det ubevisste. Dettc
foler jeg at jeg har hatt stor gledc av, n-ren

jeg har dessverre ikke noen ovenr2rrurlige

evner, sier Per Asle med et sukk.

Sgnske og politi
I Sigrid-sakcn har kl:rrsynres s:rmarbeid
med politiet Fsrt til at flere h:rr rarr avsrand
til detre. Blant annet skriver Gunn:rr
Tjomlid, en populrr blogger, at udet er lett
d forstn at folk blir oppgitt, for"di lelarsynthet
er en egettskap som il<ke el?si:t(rcr, oK m(il-
nesker sotn heuder c/a er klarsynte er enteTt

beutsste bac/ragere eller ofre Jitr se/ubec/rag,.

Ogsi tidligere politietterforsker Finn
Abrahamsen reagerer p.l synske som vil
hjelpe til i forsvinningssaker, og uttaler at
han etter i ha jobber i politiet i m:rnge ir
aldri har opplevd at bruk av synske har gitt
resultater i Forbindelse n-red etterforskning.

- Hua er det klarsynte kan bidra med der
politiet ikke strelekar ti/? Kan de bidra i det
hele tatt?

- Bide ja og r.rei. De kan bidra med elr

del ting, sier Per Asle . - Jeg har lyst til i
ta et eksempel fra USA. Der er det laget
en TV-serie som hercr "Psychic Detectiuesr,
som gikk pi TV gjennom flere sesonger.

Den handlet om uloste drapssaker som ble

gjenopptatt igjen takket vare bidrag fra
klarsynte, og si ble sakene lost fordi politier
gikk inr.r i dem igjen, sier Per Asle. Han
rnener at pi samme mite kan man ogsi
g.iore det i Norge. Man tar informasjor-r

som kommer Fra de klarsyr-rte, og ser onl
den passer med de andre bitene i etterfors-
kninger-r. Kanskje kan det ipne lor en ny
vinkling, er nyrr syn pi ting, kanskje er
det en brikke som passer litt bedre, kanskje
gjor det at man kan undersoke noe pi nytt.

- De klarsynte har.jo aldri pistitt at de

leverer losr-ringer pi et fat, de vil heller ha et
samarbeid med politiet hvor de kan bruke
det de ser i en storre sammenheng. Dette
er en mite et slikt samarbeid kan skje,
Forklarer Per Asle.

fller ipenhet
Per Asle opplever at politiet har blitt rner
ipne for i bruke klarsynte ni enn da
TV-serien u Fornemmelse for mord, startet.
Det er blitt en helt annen holdning til det
uForklarlige og overnaturlige. For 10 ir
siden kur-rne man ikke gi pi gata og rope ar
man trodde pi klarsynte, men det kan du
i dag. Dette oppleves ogsi blant politifolk,
selv om de offentlig ikke kan si det. Ifolge
Per Asle har politifolk deltatt pi kurs hos

Ler-ra. Men alt er veldig personavhengig i
de lokale politidistriktene. Som l.ran skriver
om i boka, er det to konkrete eksempler
pi henvendelser fra politiet til klarsynte i
Norge. Den ene var i forbindelse n-red The-
rese-saken i Drammen, hvor politiet spurte
om hjelp fra Colin Fry.

Det andre tilfellet er da Grete Sandvoll
var i Sjovegan i 2002 for i finne informa-
sjor-r om den som drepte Marie Louise

Bendiktsen i 1998. At'ingen av sakene er
lost, vedgir Per Asle ar er e r arglrmenr sonr

blir brukt mot dem.

Han mener det er mange forhold sorn

spiller inn. Noe kan vzEre ar informasior-ren

de kom med, ikke var konkret r.rok, eller
at hvis de kom med noe, ble det ikke tatt
alvorlig av politiet. Men det var flere av

sakene som ble etterforsket pi nytt.

- Det var ogsi fordi vi 6kk inn tips lra
vanlige mennesker som hadde sett eller
hort noe. Hvorvidt politiet etterforsket
rirrg som korrr fra de klrrsynre, ver vi jo
ikke helt sikkerr fordi det fikk vi aldri noen
klare svar pi.

tiv og dod
Pi sporsmil om hva som har overrasker
ham mest med evnene til de klarsynte, sva-

rer Per Asle ar der er alle detal.jene de ser.

Det er nettopp her forskjeller-r rnellon-r de

flinke og de middehnidige ligger, nemlig
detaljniviet i synskheren.

- Alt som handler om livet og doden,
er kjempespenner.rde. Alle er jo redd for
doden pi en m.lte, men som Colin Fry sier:
uDoden er ikke slutten, det er bare starten
pi noe nytt." Nir Lena sier hun er skri-
sikker pi at hun har levd for, og sier det
samme om meg gjennom sin kontakt med
indeverdenen, er det jo utrolig interessant
i Fi inrrsyn i slike ting. Der samme kan jeg

si om nir hun kan beskrive hvordan hun
mener gjerningsmannen som tok Therese
ser ut, samtidig som moren kjenner igjen
vedkommende sonl en som bodde pi Fjell
pi det tidspunktet. Da blir det io lirt ucr

det mu/ig, liksom,t Dette er rett og slett
voldsomt imponerende, avslutter Per Asle. I
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