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Djevelens  
terapeut

 
Atle Austad har vært overgripernes psykolog i over 25 år.  
Baneheia-saken er et arr på kroppen for resten av livet. 

➘

T E K S T  Miriam Lund Knapstad 

 

F O T O  Jan T. Espedal

12 A - M A G A S I N E T 1 8 .  N O V E M B E R  2 0 2 2

APAMZ1_20221118_E1_1_1_012_38337801.indd   12APAMZ1_20221118_E1_1_1_012_38337801.indd   12 11/9/2022   1:41:33 PM11/9/2022   1:41:33 PM



A -MAGAS INET 131 8 .  N O V E M B E R  2 0 2 21 8 .  N O V E M B E R  2 0 2 2

APAMZ1_20221118_E1_1_1_012_38337801.indd   13APAMZ1_20221118_E1_1_1_012_38337801.indd   13 11/9/2022   1:41:46 PM11/9/2022   1:41:46 PM



 
A

tl
e 

A
u

st
a

d
  

| 
 I

N
T

E
R

V
J

U
E

T

 Jeg har sikkert vært Norges mest paranoide  
barnehagepappa. Jeg vet jo hvor mye  

galt som kan skje.
Atle Austad, psykologspesialist og  

spesialist i klinisk sexologi

F A K T A

Atle Austad (54)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem:  

Psykologspesialist 

og spesialist i klinisk 

sexologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva: 

 Driver privat praksis. 

Har lang erfaring 

med å ha volds-  

og overgrepsdømte  

i terapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor:  

Austad var  

psykologen til  

Viggo Kristiansen og 

blant de første som 

trodde på ham. 

D
et er lenge siden jeg lot meg 
overraske av hva folk er i stand 
til. Jeg er nok blitt følelsesmes-
sig skadet av å ha denne job-
ben.

I en anonym bygård ved Blitz-huset jobber 
psykolog og sexolog Atle Austad. Kontoret hans 
består av åtte skinnstoler, et persisk teppe og en 
stor klokke på veggen.

– Jeg må se klokken fra der jeg sitter. Hvis ikke 
glemmer jeg tiden, sier han og smiler unnskyl-
dende.

Hit kommer mennesker med depresjon, 
angst og utbrenthet. De som overpresterer, og 
de som er redde for ikke å prestere. De som har 
vært utro og de som er blitt bedratt.

– Men overgripere har jeg sluttet med. Der har 
jeg har gjort mitt.

Austad har jobbet et helt yrkesliv med de aller 
verste sakene innen sedelighet og drap. Noen 
ganger er han blitt så kvalm av det pasientene 
forteller, at han nesten har kastet opp.

Andre ganger er han blitt så sint at han har 
hatt lyst til å «slenge pasienten ut av vinduet».

– Men jeg har alltid gått inn i behandlingen 
med stor tro på at det går an å forandre folk, 
også de med dårlige prognoser.

– Den troen er kanskje en forutsetning for å 

holde ut en sånn jobb?

– Ja, nikker han.
– Hvis du ikke tror på folk, vil du utstråle det. 

Men jeg vet at det hjelper. Jeg har sett masse ek-
sempler på at selv de verste kan endre seg radi-
kalt og bli bra mennesker.

Fikk drapstrusler. Atle Austad møtte Viggo 
Kristiansen i Ila fengsel første gang i 2004. Kris-
tiansen var blitt henvist til Institutt for klinisk 
sexologi og terapi (IKST), der Austad jobbet på 
den tiden. Psykologen hadde fulgt Baneheia-sa-
ken i mediene, og var i likhet med resten av 
Norge overbevist om at Kristiansen var skyldig.

– Det som hadde skjedd i Baneheia gikk dypt 
inn på meg, jeg var jo selv småbarnsfar. Det var 
en jobb hverken jeg eller noen andre hadde 
særlig lyst på, sier han.

Men etter noen år med samtaler, begynte Au-
stad å tvile på at Viggo Kristiansen hadde gjort det 
han ble dømt for. Det var for mye som ikke stemte. 

– Å si til noen at du tvilte, var på den tiden   
som å tenne på alle kirkene i Norge samtidig.

Lang historie kort: Etter at Austad hadde lest 
seg opp på dommen og flere av dokumentene  

i Baneheia-saken, ble han urolig for at Viggo 
Kristiansen kunne være utsatt for justismord.

Dette ga han uttrykk for i en e-post til Kris-
tiansens nye forsvarer Arvid Sjødin. E-posten 
havnet hos Gjenopptakelseskommisjonen og 
ble lest av de pårørende til de to jentene som 
ble drept i Baneheia.

Så: Bråk. Fylkeslegen i Oslo og Akershus opp-
rettet tilsyn mot ham, det fagetiske rådet i 
Norsk psykologforening tok saken til behand-
ling etter klage fra de pårørende. Atle Austad 
havnet på forsiden av avisene som psykologen 
som trodde på Viggo Kristiansen.

– I august 2014 var jeg Norges største idiot, 
sier han og er fortsatt tydelig preget.

– Jeg fikk drapstrusler på telefonen og på 
 sosiale medier.

– Var du redd?

– Ja. Både for meg selv og for barna mine. Jeg 
følte meg dum, latterliggjort og overlatt til meg 
selv i en storm jeg ikke hadde noe kontroll over.

Ikke idiot likevel. Konklusjonen etter åtte må-
neders gjennomgang av tilsynet, var at Austad 
ikke fikk kritikk

I dag – 22 år etter drapene – er dommen mot 
Viggo Kristiansen erklært som den største retts-
skandalen i Norge etter krigen.

– Hvordan har tiden etter at riksadvokaten ba 

om frifinnelse vært for deg?

– At han ba om frifinnelse, var som forven-
tet. Alt annet ville sjokkert meg. For min egen 
del føler jeg meg litt mindre idioterklært, og litt 
mindre som en kontroversiell tulling. Det har 
vært en bekreftelse på at jeg gjorde noe riktig, 
sier Austad, og senker stemmen.

– Jeg har gått rundt med et ubehag i kroppen 
hver eneste dag siden 2014. Den følelsen er 
borte nå. Jeg har også fått litt mer tiltro til retts-
sikkerheten, noe jeg var i ferd med å miste helt.

Ingen A4-psykolog. I mange år gikk Austad 
rundt som terapeut i gangene på Ila fengsel. Der 
fikk han ofte høre at han så ut som en innsatt, 
ja, til og med verre.

Tenk armyboots og slitte jeans, langt hår og 
skjegg. Et slentrende ganglag, en kropp full av 
tatoveringer og tre-fire dype furer i pannen.

Der har du psykolog Atle Austad.
– Er det en fordel for deg å se litt rufsete ut når 

du møter vold- og overgrepsdømte?

– Ja, svarer han, uten å tenke seg om.
– Jeg tror de tenker at jeg skjønner dem bedre 

«
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Slår seg i balanse. Hjemme på 

Nesodden har Atle Austad en 

boksesekk. Den denger han løs 

på når han vil få tunge inntrykk 

ut av kroppen. – Jeg har nesten 

slått skuldrene i stykker, forteller 

han.

fordi jeg ikke ser så streit og A4 ut. Og det har 
nok i stor grad vært avgjørende for at de i det 
hele tatt vil snakke med meg – i hvert fall de 
tøffeste av dem.

– Hvorfor er det sånn, tror du?

– Mange av dem føler seg ganske rufsete, rett 
og slett mislykket, selv. Kanskje er det lettere for 
dem å snakke med en som ikke ser så fordoms-
full ut. Avstanden oppleves mindre. Men jeg er 
kjempestreng når det gjelder både overgrep og 
vold. Jeg kan være utrolig hard mot dem, men 
da tåler de det. For da har de fått den nødven-
dige tilliten, mener Austad.

– Jeg kan si rett ut til dem, at hadde du gjort 
det du har gjort mot mine unger, hadde jeg 
drept deg.

– Ja?

– Man kan være veldig tydelig, hvis man sam-
tidig har et ønske om å hjelpe.

Savnet etter far. Austad forteller at han har 
måttet lære seg å like pasientene sine.

– Og det har jeg nok alltid greid også. Det er 
lett å tenke på sine egne barn i disse samtalene, 

men det må jeg bare holde meg unna. Hvis 
ikke kjenner jeg bare forakt.

– Hva gjør du for å like dem?

– Jeg må gå inn i deres bakgrunn og sårbar-
het, årsakene til at de er blitt som de er. Og det 
er fader meg kjipe historier, sier han alvorlig.

– Jeg må jo se for meg den lille gutten, som 
en gang var et håpefullt barn med potensial. 
Og forstå hvordan det lille barnet ble preget av 
det som svært ofte er svik og traumer. Når pasi-
entene blir møtt på en god måte av meg, får de 
også mer tilgang til sin egen empati, forstår seg 
selv bedre og kan se seg selv på en ny måte. Da 
får de også lyst til å jobbe med seg selv. Vi sitter 
egentlig bare og prater, man to man.

– Og det er uvant for dem?

– Ja. Ofte kommer de fra bakgrunner der fø-
lelser blir fortrengt og erstattet med vold. Det 
er masse svik de ikke har greid å sette ord på.

Han blir stille i et par sekunder. Så sier han:
– Og jeg har møtt svært få, både drapsmenn 

og overgripere, som ikke har et problematisk 
eller fraværende forhold til sin far. Du vet, i 
psykologien er det stort sett mor som får 

1
 

 

Se det positive.  

Fokuser på det fine i livet.  

Bruk mindre tid på  

det dårlige. 2
 

 

Lev nå.  

Ikke vent til senere  

med å gjøre det du  

ønsker. 3
 

 

Gå videre.  

Jobb med det du kan gjøre  

noe med. Ikke heng fast  

i det som allerede er for sent.

Tre leveregler
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Verdier. Det ble bråk da det ble kjent at 

Austad trodde Viggo Kristiansen var uskyldig. 

Kriger, karakter, rettferdighet står det på 

armen som han tatoverte for ikke å miste sine 

egne verdier av syne.

skylden. Men ofte er det fedrene som har svik-
tet her. Jeg er blitt mer og mer opptatt av fars 
betydning for unge gutter som faller utenfor. 

Men Austad er overbevist om at mye kan lø-
ses ved å gå i terapi.

– Det er veldig få som ikke har greid å endre 
seg etter mange år i terapi og endt forvaring og 
sikringsdom. Det er i hvert fall min erfaring etter 
å ha behandlet flere hundre pasienter.

Paranoid barnehagepappa. Selv har Atle Au-
stad sju barn og definerer seg selv som en kon-
stant bekymret mann.

– Jeg lurer ikke på om jeg skal hente barna 
mine etter fest, for å si det sånn.

Han smiler.
– Og jeg har nok alltid kikket ekstra nøye på 

barnehagepersonalet, hvis det er menn. Jeg har 
sikkert vært Norges mest paranoide barnehage-
pappa. Jeg vet jo hvor mye galt som kan skje, og 
at det finnes en del folk der ute som er farlige.

– Sju barn, det er mye?

– Hehe, det sies at etter fire, så er det ikke så 
farlig hvor mange du har. Men nå har to av dem 
flyttet ut, så nå synes jeg det er få igjen. Da hun 
som nå er 25 år flyttet ut, kompenserte jeg ved 
å kjøpe en hund.

Postkasseangst. På begge underarmene har 
han tatovert verdiene sine i runeskrift. Det var 
noe han gjorde for ikke å miste grepet om seg 
selv, da det stormet som verst rundt ham i 2014. 
Han bretter opp skjorten og peker en finger mot 
blekket:

– Kriger, karakter, rettferdighet. Sannhet, in-
tegritet og kjærlighet.

– Det er deg?

– Ja. Jeg tenkte at jeg aldri skal gi etter for det 
jeg tror på, uansett hvor mye press jeg utset-
tes for.

– Hjalp det?

– Jeg kjente at det var fint, som en stadfes-
telse av den jeg er. Jeg ble litt mer påle i meg 
selv, midt i alt trøkket. Men jeg har fortsatt post-
kasseangst.

– Hvordan arter det seg?

– Etter hvert ble jeg livredd for å gå i postkas-
sen, av frykt for hva som kunne befinne seg der. 
Det var jo dit alle brevene fra fylkeslegen kom. 
Bare ved å se postkassen, kjente jeg hjertet be-
gynne å hamre, forklarer han.

– Og det har fortsatt ikke sluppet tak i meg, 
av en eller annen grunn. Jeg gruer meg alltid til 
å åpne lokket.

– 25 år med overgrep og vold. Hvilke teknikker 

har du hatt for å orke alt det mørke?

– Åh, det har vært mye å sortere.
– Jeg har hatt mange drømmer der jeg har 

vært drapsmann og andre mareritt. For å få fø-
lelsene ut av meg, har jeg trent med tunge vek-
ter, knebøy og benkpress. Og jeg har slått masse 
på boksesekken hjemme. Jeg har nesten slått 
skuldrene i stykker.

Store og små problemer. Det siste halvannet 
året har Atle Austad bare jobbet med «helt van-
lige» problemer.

– Blir ikke det litt kjedelig, sammenlignet med 

det du er vant til?

– Ikke i det hele tatt!
Austad mener det så sterkt at han nesten rei-

ser seg fra stolen.
– Men faktisk er det ganske mange pasien-

ter som spør om de er interessante nok, eller 
om problemene deres er store nok til å ta opp 
min tid. Men nei, jeg har aldri tenkt i de baner.

– Hvis jeg sier jeg er litt sliten og mangler moti-

vasjon ... Du synes ikke det er bagateller?

Han smiler.
– Ikke i det hele tatt. Det er ingen som går i 

terapi, hvis problemene ikke føles store nok, 
svarer han.

– Folk kommer ikke til meg for moro  
skyld.  f
miriam.knapstad@aftenposten.no

T R E  O M 

Atle Austad

Signe Marie Løvlie
Samboer.

Atle er fylt av motsetninger, 
ikke enkel å beskrive med få 
ord. Klok, uredd, autentisk 
og kjærlig, i tillegg har han et 
enormt engasjement for rettfer-
dighet og rettssikkerhet. Over 
mange år har jeg sett hvordan 
den urett som er begått i behan-
dlingen av Baneheia-saken, har 
påvirket ham. Og hva den har 
kostet. I perioder har dette også 
vært krevende for oss som har 
stått nær. 

Ingrid Blessem
Psykolog, tidligere kollega  

på Institutt for klinisk sexologi.

Han er helt uredd, raus og har 
masse integritet. Han følger sitt 
eget, indre kompass og er sylskap 
og analytisk. Han tar situps på 
kontoret og lærer klientene å ta 
armhevinger. Han har en passion 
for gamle kakkelovner, persiske 
tepper og gamle, engelske skin-
nmøbler. På et tidspunkt kjøpte 
han direktørboligen på Rjukan.

Sigurd Klomsæt
Mangeårig forsvarer for  

Viggo Kristiansen.

Den viktigste personen i gjenåp-
ningssaken. Viggo er tydelig på 
at Atle Austad reddet livet hans. 
Austad tok ham på alvor, så at 
det var grunnlag for å vurdere 
bevisene på nytt og satte i gang 
prosessen med å kontakte ad-
vokater. I mitt arbeid for Viggos 
sak, er Austad den jeg har hatt 
mest nytte og glede av å ha  
kontakt med. 
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