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Til:
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ERSTATNINGSKRAV
Det vises min anmeldelse med anmeldelsesnr.: 10500175
I forbindelse med eventuell straffesak mot mistenkte ber jeg om å få fremmet følgende
erstatningskrav:
1. ERSTATNING FOR ØKONOMISK TAP
Jeg krever erstatning for følgende utlegg som følge av den straffbare handlingen:
A:

Erstatning for medisinsk behandling
kr
Erstatning for utlegg egenandel til medisinsk behandling __ kr 2620 __________
dokumentert i vedlegg nr _ 1 ______________
Erstatning for utlegg medisinsk utstyr
__ kr 481 ___________
dokumentert i vedlegg nr _ 2 ______________
Utlegg til medisinsk behandling ved 4 apotekbesøk
__ kr 1125 __________
dokumentert i vedlegg nr _ 3 ______________
Bioladrikk for bakteriebalanse under antibiotika-kur
__ kr 196 ___________
dokumentert i vedlegg nr _ 4 ______________
Fra dette kreves erstatning for medisinske utg. til sammen: __ kr 4422 __________
Erstatning for reiseutgifter
Tur-retur Åsane legevakt 7/9 med buss
betalte 2 ganger minstetakst på kr 23
Tur-retur Åsane legevakt 3 ganger med bil
Tur-retur Bergen legevakt 4 ganger med bil
Tur-retur Haukeland sykehus 1 gang med bil
Parkering Haukeland sykehus 1 gang
dokumentert i vedlegg nr_ 5 ______________
Tur-retur Bergen Sentrum politistasjon 1 gang med bil
Parkering Bergen Sentrum politistasjon 1 gang
dokumentert i vedlegg nr_ 6 ______________
Tur-retur Apotek 1 Arken 3 ganger med bil
Tur-retur Vitusapotek Nordstjernen Bergen 14/9 med bil
Tur-retur Åsane NAV-kontor med bil
Fra dette kreves erstatning for reiseutgifter til sammen:

__ kr 46 ____________
__ kr 168 ___________
__ kr 256 ___________
__ kr 71 ____________
__ kr 60 ____________
__ kr 64 ____________
__ kr 90 ____________
__ kr 168 ___________
__ kr 64 ____________
__ kr 56 ____________
__ kr 1043 __________

Det ble i bergen tingrett tilkjent erstatning for medisinsk behandling og erstatning for
reiseutgifter, med en sum pålydende 5465,Dette erstatningsbeløpet skal være rettskraftig, men undertegnede har per dags dato ikke
mottatt noen midler, og jeg er heller ikke blitt oppdatert på status.
B:

Erstatning for medisinsk behandling ikke inkludert i opprinnelig krav
Erstatning for utlegg egenandel til medisinsk behandling __ kr 430 __________
Legebesøk, og besøk hos hudspesialist for diagnostisering
av tilfelle av psoriasis
dokumentert i vedlegg nr _ 1 ______________
Utlegg til medisinsk behandling, kjøpt på apotek
__ kr 100 __________
Kjøpt etter anbefaling av Åsane Legevakt etter utslett i
underlivet som følge av kraftig antibiotika-kur
dokumentert i vedlegg nr _ 2 ______________
Utlegg til heldekkende solbriller, motvirker arrdannelse __ kr 298 __________
Kjøpt etter sterk oppfordring fra plastisk kirurg, da eksponering
for UV-stråling gjør arret ytterligere synlig i form av arrdannelser.
dokumentert i vedlegg nr _ 3 ______________
Fra dette kreves erstatning for medisinske utg. til sammen: __ kr 830 __________

C:

Erstatning for reiseutgifter ikke inkludert i opprinnelig krav
Tur-retur Rolland legesenter 2 ganger med bil
__ kr 112 ___________
Tur-retur Apotek 1 Arken 1 gang med bil
__ kr 56 ____________
Tur-retur Hudpoliklinikk i Knarvik 1 gang med bil
__ kr 168 ___________
Tur-retur Gulating lagmannsrett 3 ganger med bil
__ kr 192 ___________
Tur-retur Bergen Sentrum politistasjon 1 gang med bil
__ kr 64 ____________
Tur-retur Åsane NAV-kontor med bil
__ kr 56 ____________
Fra dette kreves erstatning for reiseutgifter til sammen:
__ kr 1432 __________

D:

Erstatning for livsvarige, kroniske plager
Psoriasis (60.000 kroner x 40 år)
__ kr 2.400.000 ______
Psoriasis er en livsvarig, kronisk plage som ble utløst av den traumatiske hendelsen
jeg ble utsatt for høsten 2008. Det er en sykdom jeg må forvente å plages av resten av min
levetid i form av kløe, tørr hud og avflassing. Min far plages over store deler av kroppen, så
jeg må forvente at mine utbrudd sprer seg med påfølgende alvorlige konsekvenser for min
livskvalitet.
dokumentert i vedlegg nr _ 4 ______________
Psoriasis, risikotillegg (10.000 kroner x 40 år)
__ kr 400.000 _______
Uttørket fotsåle gjorde at jeg klarte å ramle ned trappen ved starten av året, da
heldigvis fra nedre halvdel – slik at skadene ble begrenset. Mitt tilfelle av psoriasis, utløst av
den vold jeg er blitt påført av Henrik Johan Molnes har altså konsekvenser utover de nevnt
ovenfor. Det kreves derfor et risikotillegg.
Fra dette kreves erstatning for livsvarige plager til sammen:
__ kr 2.800.000 ______

E:

Erstatning for ødelagte klær og ødelagte eiendeler
Følgende klær ble ødelagt som følge av den straffbare handlingen:
__ En OSI Squash Klubb medlem t-skjorte ____
__ kr 200 _______
Plagget har en verdi på kr 200 som ikke kan dokumenteres
siden den ble kjøpt kontant fra OSI Squash Klubb.
_ Et Casio Exilim Z-200 Digitalkamera ___
Kjøpt i Japan, kvittering ligger i Oslo.
Markedspris i Norge ligger på kr 2500.
Ut fra dette kreves erstatning for tapte verdier med til sammen:

__ kr 2500 ______

__ kr 2700 ______

Erstatning for ødelagte klær og annet ble ikke tilkjent i Bergen tingrett. Årsak er ukjent. Men
jeg ble i retten spurt i hvilken grad det er sannsynliggjort at de tapte verdier kan knyttes til
tiltalte, hvor jeg kunne fortelle at det var en mulighet for at verditap kom som et resultat av at
jeg ble angrepet av Glenn Kvisler. I sin dom velger retten ikke å legge til grunn min versjon,
som er en logisk brist i forhold til at det jeg samtidig ikke blir tilkjent erstatning for verditap
listet ovenfor pålydende 2700,Følgelig så ankes dette, og kravet om erstatning for tapte verdier står ved lag.

F:

Erstatning for fremtidig inntektstap.

12 legebesøk og medfølgende venting til tider over 2 timer, politibesøk med tilhørende
venting, dokumentering, 5 apotekbesøk og ikke minst redusert produktivitet som følge av de
fysiske plagene har gjort at svært verdifull tid har gått tapt. Det har forekommet fravær fra
viktige og obligatoriske forelesninger grunnet medisinsk oppfølging, på trass av en iherdig
innsats for å minimere innvirkning på studiene. Et enormt antall timer som ellers ville blitt
brukt til studiene har måttet bli omprioritert av helsemessige årsaker, som igjen førte til at jeg
oppnådde et resultat som var av et betydelig lavere nivå enn hva jeg normalt ligger på (jeg har
et snitt på 4,83 fra min tidligere grad, hvor 5,00 er A i snitt), forårsaket av både direkte og
indirekte virkninger av skaden jeg ble påført.. Mange karakterer er så dårlige, hvor to fag er
på grensen til stryk (E), at de faktisk gjør større skade enn hva ville vært tilfelle fagene på
karakterutskriften. Tillat meg å forklare: Dersom en potensiell arbeidsgiver ser en karakter på
grensen til stryk, så vil søknaden fort bli oversett i mengden av andre søknader hvor det knapt
er mulig å finne dårligere karakterer enn en C. Når det i utgangspunktet er svært utfordrende å
finne en jobb i det hele tatt med slike karakterer, så gjør finanskrisen dette tilnærmet umulig.
Min finansielle situasjon gjør at jeg må fullføre studiene på et år, da jeg ikke har
midler til å finansiere et tredje semester. Som selvfinansiert student var jeg avhengig av at
progresjonen måtte gå knirkefritt, for selv den minste forsinkelse i progresjonen ville
ødelegge mine muligheter om å fullføre studiene på et år. Det at jeg tok andre semesteret ved
NHH, vel vitende om at jeg ikke ville kunne få noen jobb med de karakterer jeg oppnådde i
første semesteret, var utelukkende i påvente av at saken skulle opp for retten – hvor en rimelig
erstatning for de katastrofale følger voldshandlingen har ført med seg, ville i det minste kunne
gi meg muligheten til å forberede karakterer i løpet av et tredje semester. Uten håp om å få
jobb slik karakterutskriften stod etter første semester, så ble det meningsløst å ta et andre
semester da jeg likevel ikke hadde noen realistiske forventning om å få noen jobb uten først å
forberede karakterer ved å ta første semesteret på nytt (da som et tredje semester). Når min
finansielle situasjon gjorde dette umulig, og rettsaken gav et overraskende og skuffende
resultat – så var mitt neste håp en eventuell anke av påtalemyndighetene. Der er det ikke
kommet noen endelig avgjørelse, men ved at den tidligst kommer opp i oktober 2009 – så vil
mitt håp om å ta en mastergrad ved NHH allerede være tapt. Mitt katastrofale første semester
har gjort at jeg har måttet bruke 2 semester, uten at det har resultert i noen grad – og uten
finansielle midler til å fortsette studiene, vil jeg måtte gjøre det jeg kan for å få meg en form
for inntekt. Om det så betyr å jobbe som markedsfører, dersom jeg skulle være så heldig å få
en jobb relatert til tidligere utdanning, så vil ikke jeg ha mulighet til å fullføre min mastergrad
ved NHH. Min studierett er midlertidig, så jeg vil ikke ha mulighet til å spare opp nok midler
før denne forfaller – og mine muligheter for å ta en master ved NHH vil for alltid være
forspilt.
Jeg vil derfor ha brukt et betydelig beløp på å tilegne meg en mastergrad, som jeg aldri
vil bli ferdig med. All investert tid og penger vil derfor ha en negativ verdi i form av tapt
inntekt, og tap av midler. Dette uheldige utfallet kan knyttes til første semester, som ligger
langt under hva jeg har for vane å prestere. Med et snitt rett under A fra tidligere, og både A
og B karakterer fra andre semester, så er det tydelig at både E og D karakterer fra første
semester (hvor F er stryk) viser at mitt første semester er noe helt utenom det vanlige. Et
betydelig antall jobbsøknader har fortsatt ikke resultert i noen jobb, hvor tilbakemeldingene
baserer seg i all hovedsak på karakterene fra første semesteret. Dette viser hvor alvorlig
konsekvenser et dårlig semester kan føre med seg, så jeg har ikke bare mistet muligheten til å
ta en mastergrad – men nå ser det også svært mørkt ut i forhold til det å få seg jobb i det store
og hele. Jobbsøkere kan sees på som en ferskvare, hvor man blir mindre attraktiv i jobbmarkedet jo lengre man går med hull i CV-en (i form av relevant erfaring). Vedvarer min

situasjon, vil de langvarige konsekvensene blir så betydelige at selv det å få seg jobb på
bakgrunn av bachelor-utdanningen kan vise seg å være en utfordring. Det at jeg har desperat
behov for inntekt, gjør at jeg snart må ta til takke med enhver form for jobb siden jeg ikke har
krav på dagpenger. I den grad jeg skulle bli ansett som overkvalifisert, for gammel, eller av
andre grunner ikke skulle klare å få noen form for inntekt – vil personlig konkurs være
uunngåelig. Alt kan spores tilbake til mitt katastrofale første semester som er et direkte
resultat av voldshandlingen, og det betydelige tap av tid og energi dette har medført.
Jeg vil derfor måtte ta til takke med en bachelor tittel, som har dramatiske
konsekvenser for min forventede lønnsinntekt frem mot pensjonsalder. Fremtidig
lønnsutvikling med kun en økonom utdanning, fremfor en siviløkonom utdanning fra høyst
respekterte og anerkjente NHH (Norges HandelsHøyskole) vil være sterkt begrenset. 16. Mai
2009 kom det på trykk en artikkel om 1983-kullet ved NHH i Dagens Næringsliv.1 De kunne
opplyse om at snittinntekter for mennene i kullet (152) er 1.790.270 kroner. Kullet har vært i
arbeidslivet i 21 år, og inntekten kan forvente å stige med mot pensjonsalder. Dette blir brukt
som utgangspunkt for en gjennomsnittlig lønning gjennom et arbeidsliv med utdanning fra
NHH. Samme artikkel kan opplyse om at snittlønnen for hele Norge av samme kull er
400.000 kroner, som blir lagt til grunn som min forventede snittlønn uten mastergrad fra
NHH. Dette gir en differanse på 56 millioner kroner gjennom et arbeidsliv. Videre antas det
en realrente nær null, og det må også legges til grunn at en mastergrad fra NHH gir vesentlig
høyere pensjonsutbetalinger og mulighet for opsjonsavtaler, fallskjermer og andre former for
inntekt som vanlige arbeidstakere vanligvis ikke får tilbud om gjennom sitt arbeidsliv. Det
bemerkes at det her et tatt utgangspunkt i snittinntekter, mens de som virkelig står på og
jobber målrettet vil fort kunne oppnå en høyere lønn og andre lukrative avtaler (3 personer fra
kullet har for eksempel en årslønn over 20 millioner).
Det kreves erstatning for investeringer i mastergrad som ikke gir noen grad:
__ kr 150.000 ______
Det kreves erstatning for økte utgifter grunnet forsinkelser i studieprogressjon:
__ kr 50.000 _______
Det kreves erstatning for tapt inntekt grunnet forsinkelser i studieprogressjon:
__ kr 500.000 ______
Det kreves erstatning for økt risiko for personlig konkurs:
__ kr 250.000 ______
Det kreves erstatning for tapt fremtidig arbeidsinntekt (diff. Bachelor og Master):
__ kr 60 millioner ___
Sum erstatning for fremtidig inntektstap og utgiftsøkning:
__ kr 60.950.000 ____

1

http://avis.dn.no/artikler/avis/article338275.ece - ”Kullkameratene”

G:

Erstatning for tapt kapital

Jeg er tilkjent 5465 kroner, noe som jeg har tilgjengjeld å se noe til. Det kreves at de utgifter
jeg har hatt betales med et pålegg som økes med tiden som går frem til oppgjør. Det
poengteres at de utgifter jeg har hatt er høyst kritiske midler som et nok til å dekke en måneds
forbruk til nødvendige bo-utgifter, mat, m.m. Fravær av disse midlene skaper derfor
problemer som går langt utover den merkostnad jeg å dekke opp for midlene med for
eksempel mastercard-gjeld med 20% effektiv rente, da det vanskelig ka settes en pris på tak
over hodet og mat på bordet. Det bemerkes også at utgiftene er høyst ufrivillige, og
representerer ingen verdi for meg. Det blir derfor feil å anse det som et lån som skal forrentes
til markedsrente. Da jeg skulle heller brukt pengene på bo- og leveutgifter. 5465 kroner er
mye penger for en fattig student uten stipend, studielån og inntekt, med kun midler for å
finansiere to semester med utdanning. Dette tapte beløpet har gjort at jeg har måttet leve svært
sparsommelig de siste to månedene av andre semester, for å ha nok til å betale husleie – som i
seg selv har resultert i en betydelig redusert livskvalitet. Min opplevde verdi av de 5465 som
voldshandlingen påførte meg i tap er dermed svært høy. For hver krone som jeg har hatt i
utgift, så kreves det en krone for hver måned som går uten at dette beløpet blir erstattet. Til og
med juni 2009 kreves derfor 49.185 kroner, og ytterligere 5465 kroner for hver påfølgende
måned frem til mine utlegg blir dekket. For nye dokumenterte utlegg, inkludert i dette kravet,
kreves for øvrig tilsvarende kompensasjon. Dette spesifisertes ikke i kravet, så retten bes her
gjøre en skjønnsmessig vurdering og legge dette til samlet erstatningssum.
Det kreves erstatning for tapt kapital:
__ kr 49.185 _____

H:

Erstatning for tapt tid

12 legebesøk og medfølgende venting til tider over 2 timer, flere politibesøk med tilhørende
venting, dokumentering, 5 apotekbesøk, dokumentering av krav, rettssak, over 100
forklaringer, og ikke minst redusert produktivitet som følge av de fysiske plagene har gjort at
svært mye tid har gått tapt. Dette er tid som for meg representerer en høy verdi. Jeg besitter
mye kompetanse innen data og utvikling av løsninger, hvor jeg gjennom egen bedrift kan
fakturere 300 kroner per time. Allerede som 16 åring tjente jeg 200 kroner per time for min
pionerkompetanse relatert til utvikling av internettprosjekter. Tilgang på oppdrag har aldri
vært noe problem. Jeg kan jobbe hvor som helst og når som helst på døgnet, så en time tapt
kan direkte overføres til tapt inntekt. Et konservativt anslag gir et tap på 140 timer, som
tilsvarer et inntektstap på 42.000 kroner. Hvert oppdrag gir vanligvis løpende inntekter, som
gir årlig nettoavkastning på minst 1.000 kroner. Jeg velger å se bort i fra løpende inntekter
grunnet kompleksiteten i utregningene.

Det kreves erstatning for tapt tid:
__ kr 42.000 _____

2.

OPPREISNING

Skadevolder har utøvd grov vold under svært skjerpende forhold, i bygget til Norges
Handelshøyskole – stedet hvor jeg skal studere fremover, i lokalene til studentorganisasjonen
hvor jeg også skal ferdes i lang tid fremover, hvor jeg også kommer til å møte de involverte i
episoden både på skolen, ved forelesninger og i sosiale studentaktiviteter. Slike forhold har
gjort situasjonen svært vanskelig for meg som offer for blind, uprovosert gruppevold, hvor jeg
til stadighet blir påminnet de vonde minnene koblet til hendelsen. Jeg hadde en helt fantastisk
fadderuke, og har blitt kjent med mange trivelige medstudenter, og satt igjen med et svært
godt inntrykk av NHH som skole – og det sosiale studentmiljøet. Denne følelsen er blitt
erstattet med frykt, usikkerhet, uvirkelighetsfølelse og en lang rekke bekymringer og
engstelser. Jeg har gått fra å være svært lykkelig og fornøyd, til å være i stor grad
følelsemessig plaget og med store vanskelighet for å finne indre ro. Spesielt etter jeg bestemte
meg for å anmelde forholdet, så engstes jeg også for hevnaksjoner og mulige problemer de
involverte kan skape for meg etter at det ble kjent at jeg har anmeldt saken – siden alle tross
alt har vært mange år på NHH, og kan lage mye kvalme, intriger og problemer for meg skulle
de ønske det. Det har vært en påkjenning å måtte forklare for over 100 venner og bekjente det
som har skjedd. Det var spesielt vanskelig å treffe folk de påfølgende dagene etter hendelsen,
spesielt første dagen på skolen – fordi jeg vet at enkelte kan tenke sine egen tanker, og danne
en oppfattelse av meg som bråkmaker fordi de kan tro at jeg har yppet til slåsskamp – noe
som har blitt forsterket av de involverte sine gjentatte forsøk på svartmale meg som person,
gjøre skade på min troverdighet, samt minimere sin involvering og ansvar ved å konstruere en
dekkhistorie. Smerten og plagene jeg har hatt, og var plaget med flere måneder etter
hendelsen er enorme. Bare første uken hovnet øyet opp så kraftig at jeg kun så med det andre
øyet, for så å bli infisert som førte til daglige oppfølginger og kontroller. Under tur til Spania
var jeg nødt til å teipe såret for å hindre UV-stråling, noe jeg må fortsette å gjøre et år
fremover for å minimere arrdannelsen. Dette oppleves som et stort irritasjonsmoment, og har
betydelig innvirkning på min livskvalitet ut 2009. Det at jeg har dårligere syn på venstre øyet
gjorde at jeg ikke klarte å se på tavlen det jeg til vanlig fint klarte å se. Noe som gjorde at jeg
knapt fikk gjort noe relatert til studiene første uken, som igjen førte til at jeg på sett og vis falt
av lasset og aldri helt klarte å ta igjen det tapte. Dette skjedde i en svært viktig fase i livet
mitt, hvor jeg skulle bli kjent med nye folk, danne meg et nettverk som er av betydning for
min trivsel i en helt ny by og ta min hittil viktigste grad hvor karakterene har enormt mye å si
for hva jobb man kan få og de påfølgende karrieremuligheter. Når jeg har måttet bruke
ufattelig mange timer på å forklare mine mange venner både nært og fjernt om hendelsen,
gjennomføre 12 legebesøk med tilhørende venting og apotekbesøk, og bruke mye tid i forhold
til kjernestyret sin oppfølging av saken og politianmeldelsen med tilhørende dokumentering –
så har jeg mistet så mye tid som har vært svært så viktig for meg, at det lar seg nesten ikke
gjøre å sette en pris på de negative konsekvensene og følgeproblemene alt det her medfører.
Det at jeg selvfinansierer studiene gjør konsekvensene svært så alvorlige og omfattende, siden
jeg ikke har råd til noen forsinkelser i studiene og uten mulighet til forbrukslån eller annen
videre finansiering. Forsinkelser og karakterforbedringer som følge av et dårlig semester,
betyr at jeg vil ha mistet muligheten for å fullføre min mastergrad. Som her er blitt tilfelle,
ettersom jeg både har karakterer som ikke kan tas med på vitnemålet – og fordi jeg i tillegg til
karakterforbedringer må ta et ytterligere semester som følge av de forsinkelser i progresjonen
voldshandling har påført meg, for å tilfredsstille kravene for å få utskrevet en mastergrad. Det
som skulle være en trivelig tid ved handelshøyskolen har blitt erstattet med konstante
økonomiske bekymringer grunnet den umulige oppgaven jeg har fått ved å skulle finansiere et
ekstra semester som følge av forsinkelser i studieprogresjonen. Siden jeg er selvfinansiert så
er det et viktig poeng å kunne bli ferdig før man går tom for midler. Det å få seg en

ekstrainntekt ved siden av, som i utgangspunktet er vanskelig grunnet de krevende fagene ved
NHH, vil bare bidra til videre forsinkelser i forhold til studieprogresjonen. Så det å jobbe ved
siden av studiene er ikke noe alternativ. Jeg får derfor også store problemer med
motivasjonen, siden jeg vet at jeg ikke har nok finansielle midler til å betale for et ekstra
semester – som igjen er med på å forsterke videre forsinkelser i studieprogresjonen. Jeg er
derfor ikke bare et voldsoffer, men et lønnsoffer siden voldshandlingen gjør at jeg ikke vil
oppnå mastergrad, og mulig gjeldsoffer siden lavere lønn eller fravær av lønn gjør at jeg
kanskje ikke vil klare å betjene gjelden fremover. Det blir sagt at de som har det verst i Norge
er de som lever rett over fattigdomsgrensen, så det er skremmende hvor stor virkning det vil
ha på min livskvalitet dersom jeg bare klarer å tjene akkurat nok til å dekke de løpende
utgiftene. Jeg tenker også med skrekk og gru på det personlige nederlaget, og den ydmykelsen
det vil være ovenfor familie, venner og bekjente at jeg nå til slutt må hoppe av masterstudiet
grunnet personlig finansiell situasjon. Da min livskvalitet blir lagt til grunn for hva som kan
være en rimelig oppreisning, og selvrealisering utgjør en viktig del av min oppfatning av
livskvalitet – så verdsettes en mastergrad høyt, med de påfølgende karrieremuligheter dette
gir. Mine muligheter for selvrealisering med en bachelorgrad opp mot en mastergrad vurderes
til å være av vesentlig mindre størrelse. Kombinert med at en eventuell erstatning ville
komme så sent at det likevel ikke vil kunne gi meg mulighet for å fullføre min grad ved NHH,
så vil ikke noen økonomisk erstatning kunne veie opp for det betydelige tapet jeg har blitt
påført (også økonomiske tap, men mest av alt i form av livskvalitetstap).

Ut fra dette kreves oppreisning fra skadevolder med:
__ kr 20 millioner ____
Samlet erstatningskrav:
_____ kr 83.846.147 _____

Det tas hensyn til at retten begrenses av at presedens skapes ved domfellelse, og uønsket
forflyttning av fokus av media fra forekomsten av blind, uprovosert gruppevold ved NHH – til
et erstatningskrav for de tap jeg er påført av voldshandlingen. Mitt krav nedjusteres derfor til:
Det kreves erstatning for medisinske utg. til sammen:
__ kr 830 ___________
Det kreves erstatning for reiseutgifter til sammen:
__ kr 1432 __________
Det kreves erstatning for livsvarige plager til sammen:
__ kr 40.000 _(justert)_
Det kreves erstatning for tapte verdier med til sammen:
__ kr 2700 __________
Det kreves erstatning for fremtidig inntektstap og utgiftsøkning:
__ kr 167.613_(justert)_
Det kreves erstatning for tapt kapital:
__ kr 49.185 _________
Det kreves erstatning for tapt tid:
__ kr 42.000 _________
Det kreves oppreisning fra skadevolder:
__ kr 60.000 _(justert)__

Samlet erstatningskrav:
__ kr 360.000 _(justert)_
De justerte kravpostene bes om å bli oppjustert til å få samlet krav på 360.000 kroner i den
grad krav i andre poster ikke blir ettergitt av retten. Kroner 360.000 er satt som veiledende.
Bergen, dato:__________________

_____________________________
underskrift.

P.S.
Påtalemyndighetene ser ut til å være mer opptatt av at tiltale får samfunnsstraff evt. annen
straff, enn at jeg som eneste skadelidende av voldshandlingen skal slippe å lide noen
økonomiske tap. I denne sak antar jeg at tiltalte allerede har tatt lærdom av hendelsen, og
derfor er jeg jamt likegyldig til om tiltalte må sone noen eventuell straff. Men at jeg skal lide
store økonomiske tap og må slite med en rekke plager resten av livet er jeg mer opptatt av.
Derfor er dette for meg mer å anse som en erstatningssak.

