
et er én mann alene som 
de ti siste årene har 
hindret at attentatet mot 

William Nygaard 11. oktober 
1993 har forsvunnet i glemse-
lens og likegyldighetens hav. 
Gjennom et utholdende kilde-
arbeid, knyttet til flere fjern-
synsdokumentarer og bøker, sist 
med høstens utgivelse «Hvem 
skjøt William Nygaard?», har 
Odd Isungset holdt saken 
levende.

Gjennom dette arbeidet har 
det blitt satt et ubehagelig lys på 
flere sider som hadde fortjent 
en langt sterkere oppmerk-
somhet i offentligheten. Som 
kritikken mot Oslo-politiet. Det 
begynte med en ubegripelig 
forsiktighet med å knytte etter-
forskningen til det mest sann-
synlige sporet – fatwaen 
ayatollah Khomeini rettet mot 
Salman Rushdie og romanen 
«Sataniske vers». Fatwaen 14. 
februar 1989 ga klare ord for 
pengene. Forfatteren og hans 
forleggere «er dømt til døden. 
Jeg ber alle troende muslimer 
om å likvidere dem alle raskt». 

Etterforskningen ble senere 

gjennom en serie tabber 
forvandlet til en farse. Til dette 
bidro daværende stortings-
representant Jan Simonsen med 
sin bisarre framferd. For 
ledelsen av Oslo politidistrikt 
kom bunnpunktet 24. mars 
1998 da en norsk-pakistaner ble 
pågrepet etter at et nytt sentralt 
vitne har meldt seg for politiet. 
Pågripelsen var nøye forberedt 
av etterforskerne. Politimester 
Ingelin Killengreen informerte 
egenhendig William Nygaard 
om at noe trolig kom til å skje.

Odd Isungset har avdekket 
hva som skjedde. På tross av 
etterforskerne ble den pågrepne 
sluppet ut av arrest og rettslige 
avhør ble avlyst. Det hele ble 
initiert av daværende kriminal-
sjef Roger Andresen.

I dag vet vi at riksadvokaten 
har beordret etterforskningen 
av attentatet gjenopptatt. Etter-
forskningen er flyttet fra Oslo-
politiet til Kripos. Det gjenstår å 
se hva dette leder til. Men 
Isungsets framstilling gjør det 
betimelig å spørre om ikke det 
foreligger mer enn nok mate-
riale til at Oslo-politiets arbeid 
kritisk bør ettergås. Politiet har 
egne institusjonelle organer 
som kan iverksette dette. Og 
politikerne bør et stykke fram 
vurdere å iverksette en gran-
sking av hele saken, da den 
rommer flere brennaktuelle 

spørsmål for et demokratisk 
samfunn. Grunnleggende dreier 
dette seg om samfunnets evne 
til å forsvare ytringsfriheten.

Bannbullen fra Khomeini 
ledet til handling i flere land. I 
Norge ble to bokhandler brent 
ned våren 1989. Alt tydet på at 
dette var direkte knyttet til den 
norske utgivelsen av «Sataniske 
vers».

I Oslo arrangerte et nyopp-
rettet muslimsk forsvarsråd en 
demonstrasjon hvor 3000 
personer deltok med paroler 
rettet mot ytringsfriheten. 
«Forby Sataniske vers» og 
«Stans boka i Norge» var to av 
kravene.

Isungset kartlegger videre 
sporene som viser hvordan 
iranske agenter har vært invol-
vert i dødelige aksjoner i andre 
land. Det foreligger rettskraftige 
dommer i flere av disse terror- 
og drapssakene, blant annet fra 
Tyskland, Frankrike og Sveits. 
Lest sammen med andre bøker, 
som Kenan Maliks «Rushdie-
affæren» (norsk utgave 2009), 
belyser Isungsets materiale 
noen ubehagelige veier fra 
fatwa til våre dagers jihad.

Det er ingen dristig spådom å 
anta at de konflikttypene vi har 
sett rundt både en betydelig 
roman og noen naive karika-
turer, vil vise seg i nye saker og 
former i årene framover. Dette 

berører også sentrale sider ved 
vår utenrikspolitikk, som hva 
slags diplomatiske forbindelser 
vi har og bør ha til regimer som 
setter makt bak trusler både 
mot ytringsfrihet og borgere i 
andre land.

Det er gått 17 år siden atten-
tatet mot William Nygaard. Tre 
ekspanderende kuler slo inn i 
kroppen. Flaks og dyktige 
kirurger gjorde at forleggeren 
overlevde. Den eller de som sto 
bak ugjerningen, som etter all 
sannsynlighet var direkte 
knyttet til en bokutgivelse, er 
ikke tatt.

Det må være en selvsagt 
forutsetning at Kripos får 
frihet og ressurser til å gjen-
nomføre sin pågående etter-
forskning. Hadde flere medie–
redaksjoner prioritert research 
i saken, og flere intellektuelle 
og forfattere sluttet seg til 
Isungsets altfor ensomme 
arbeid, kunne vi kommet 
nærmere en oppklaring av 
saken. Det er utålelig om den 
på nytt henlegges som uavklart 
– og uten en offentlig belysning 
og oppsummering fra våre poli-
tiske myndigheter.

Geir Mork er konsernsjef i 
Gyldendal asa. Gyldendal eier 
Tiden, som ga ut Odd Isungsets 
bok «Hvem skjøt William 
Nygaard?».
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– Å, jeg er nok håpløs for den 
spalten din. På nattbordet ligger 
en kombinasjon av en Ipad og 
konkrete bøker. Ellers er det jo 
slik at med to små barn og mye 
jobbing blir det ikke så mye 
lesing annet enn kiosklitteratur 
som Jo Nesbø. Jeg leser mye i 
forbindelse med at jeg er på 
flyplasser. 

– Jeg ser den. Og med Ipaden så 
tilgjengelig blir det fort til at 
man bruker kvelden på å svare 
på noen eposter, så er kvelden 
gått. Jeg har også noe fagrela-
tert liggende, som Harvard 
Business Review.

– Jeg har i hvert fall en annen 
bok liggende her, en gave fra 
min bror. «Frihet» av Jonathan 
Franzen. Jeg har forstått det slik 
at det er en ung, amerikansk 
forfatter som er god.

– Jeg gleder meg til den.

– Jeg hadde absolutt det, en fase 
der jeg prøvde meg på en del 
Bjørneboe, og var fascinert av 
det. «Den onde hyrde» om feng-
selsvesenet er fortsatt aktuell. 

– Femåringen og jeg har lest en 
del Emil, det har vi begge hatt 
glede av. Og for treåringen er 
det særlig Mummitrollet som 
gjelder.

– Det er morsommere for alle 
når man gjør et skuespill av det! 

– Jeg er fan av gode anbefa-
linger. Julen er en tid da man 
faktisk kan få litt tid til å lese 
noen bøker.

– Det blir ellers veldig mye i 
sjangeren til Nesbø. Da kobler 
man jo helt av.

– Det er nok det.

Geir Mork
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