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Festskrift til troll 
TROLLING er sytekulturens elegi, ville hun si, men de kom fra alle kanter. Det var 
som hun vekket dyret i Dante Alighieris femte sirkel og det var ingen vei utenom 
enn gjennom til den andre siden.  Hun kunne gå over, kjempe med de hevntørste 
på elven Styx, eller sitte i vrede og vansmekte. Kunne hun definere debatten 
behøvde de ikke lenger fortsette. 

”Vi må være enig om å være uenig”, forsøkte hun. 
”Du vet ingenting om statsadvokaten og råttenskap. Jeg traff ham en gang, 

og mannen var NIFS.” 
Ordet nifs var i store bokstaver for å understreke poenget. Det fantes 

ingen tvil på egen rettskaffenhet, og det var ikke noe poeng å vise hensyn.  
”Hva vil du jeg skal si. At jeg tror det var et justismord. Tror han aldri 

gjorde de fæle tingene de sa?” 
Han vekket minnene til det åpne møte i juni. Den dømte var der, en 

gammel mannsom satt på de bakerste radeneog holdtoversikt. De var flere i følge 
hans,  støttespillere gjennom tiårsom kjente hverandre godt. Juristene hang 
foran ved podiet der de følte seg hjemme. Det store auditoriet til Domus 
Biblioteka var fylt til randen. Hun tilhørte en knippe nysgjerrige uten tilhørighet 
til en side, og var således i mindretall.  

”Tannbittbeviset er ikke irrelevant slik det hevdes, nemlig at et hjørne av 
en tann mangler. Hva de sier er utenkelig,” sa professoren i rettsodontologi som 
håndterte saken i kommisjonen.  

Han krevde å bli trodd,, og hun tenkte det var modig i løvens hule. 
Matematikkmente han var bevis 60 år etter dom. Han hadde bilder, målinger og 
statistikk, og naturligvis kom det et leserinnlegg i avisen en uke senere fra en 
profesjonell statistikker som underkjente alt. Professoren var bareen tannlege 
med bilder og en historie.  Tallmagi er såre enkelt. 

”222 pasienter i alderen 20-76 år, både menn og kvinner i eksperimentet 
vi gjorde på instituttet viste at 79,2% av oss ville være morderen hvis 
underkjeven er eneste parameter. Altså 175 er mulige mistenkte hvis tannbittet 
ble vurdert på grepet fra underkjeven alene. Statistikken endres hvis furen i 
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tanngarden på underkjeven er medregnet.  Det gir 1,8% sjanse for at noen andre 
enn den dømte var skyldig, altså 1 av 414 ville matchet hvis begge parameter er 
med i vurderingen.” 

Hun noterte ivrig på allmøte. Bråket startet når hun brukte tallene på 
debattforumet. Forsamlingen behøvde ikke forstå teoretisk frekvens, bare 
akseptert at professoren kunne regne for dem. 

”Legger vi til følgende eksklusjon, morderen har mesial struktur på tann 
31s hjørne 19, 1 av 640 matcher. Hvis du medregner jevn attrisjon 108 på 
samme tann vil kun 1 av 1315 være aktuelle, altså mistenkt for mord!”  

Forsamlingen satt urolig, men lot han si det siste poenget.  
”Tann 41 har en fure 24, hvilket gir en teoretisk frekvens på en av 12160, 

samt lavere mesial hjørne 53 reduserer sannsynligheten til 1 av 50700 i utvalget. 
Det siste kjennetegnet, nemlig tann 11 og dets ditoinsial fraktur 9 vil kvalifisere 
for færre enn 1 av 27763320 i utvalget.”  

Hun hadde skrevetned alt.  
”Tannbittet i denne saken står som han ser det vesentlig sterkere etter 50 

år, og påstå noe annet er en gigantisk feilslutning.” 
Allmøte endte i flere talere og hun tenkte det må ha vært lite 

tilfredsstillende for professoren. Ingen synes å ta dataen hans alvorlig. Hun så 
ham strene over Karl Johan gate i varmen.  Solen sto høyt på en av sommerens 
varmeste dager. Hun kunne undres over atde hadde valgt å sitte inne og 
diskuterte en gammel drapssak. 

”Du vet faen meg ingenting om noe som helst. Du vet ingenting om hvem 
som drepte henne. Du vet overhode svært lite om selve saken. Du vet bare at en 
mann er dømt og vil gjerne tro på framstillingen av ham fra de som vant.  Det du 
ikke skjønner er at rettssikkerheten tapte, og neste gang er det din tur til å 
dømmes på barnåler fra hvorsomhelst og et tannbitt som aldri passet. Til helvete 
med teoretisk frekvens!” 

Hun kunne ikke vansmekte i ro og mak, synke i Styx når de var halvveis 
der allerede. Regelen lyder lett, og var likevel vanskelig: ”Ikke mat trollene.”  Skit 
au, hun hadde en jobb å gjøre og grep begjærlig tastaturet. 
 


