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«Ørjan» har dårlig samvittighet og  
mange spørsmål etter det skjebnesvangre 
dopsalget som endte med at kompisen 
mistet livet. 

Egil André Kvelstad Myhre ble 
det første kjente dødsofferet for 
syntetisk cannabis i Norge da 
han mistet livet etter en fest i 
Namsos i påsken. «Ørjan» – som 
er i tjueårene fra Namsos – 
kjente ham godt. De to vanket 
på mange av de samme festene, 
selv om Egil Andre ikke var en 
del av rusmiljøet i byen. 

Det var «Ørjan». Han har dre-
vet med syntetisk hasj siden 2013, 
og har vært dealer av stoffet i 
Namsos. Han solgte den syntetiske 
hasjen til en kompis, som span-
derte på Egil André (22) den skjeb-
nesvangre kvelden i palmehelga. 
Ekspertene mener stoffet tok livet 
av 22-åringen fra Steinkjer. 

– På ett vis har jeg dårlig sam-
vittighet. Samtidig har han tatt 
et valg når han har prøvd det, og 
jeg solgte det uten å vite at det 
ville komme til ham. Jeg hadde 
aldri trodd han skulle få tak i 
det. Da hadde jeg i alle fall blan-
det det ned først, sier «Ørjan». 

Stoffet kompisen døde av kal-
les MDMB, og er ifølge «Ørjan» 
ikke noe han ville solgt til en uer-
faren syntetisk cannabis-bruker 
som Kvelstad Myhre. Kilder i 
miljøet sier at en blås var nok til 
at gutten ble syk etter en fest i 
Namsos. Da 22-åringen kom hjem 
til leiligheten sin i Steinkjer, slut-
tet hjertet å slå. «Ørjan» synes 
fortsatt det er vanskelig å tro på. 

– Jeg har røyket ti ganger mer 
enn det han har gjort. Hvorfor er 
ikke jeg død, da? Mange andre i 
miljøet spør seg om det samme, 
sier han. 

Dealer
Han startet med syntetisk can-
nabis allerede i 2013, og har solgt 
stoffet siden – stort sett til venner 
og bekjente. Han vet om ni andre 
personer i Namsos som har også 
har solgt stoffet. På det meste – i 
2012/2013 – var det ifølge «Ørjan» 
omtrent seksti personer i byen 
som brukte stoffet. Siden har det 
dabbet av. Nå vet han bare om 
noen få. 

– Det henger sammen med 
hvordan tilgjengeligheten er på 
andre stoffer. De fleste vil heller 
bruke pot eller organisk hasj og 
marihuana i stedet for syntetisk 
cannabis, sier han. 

Han har selv drevet med både 
syntetisk cannabis og røyking av 
pot. Nå har han imidlertid sluttet 
med begge deler. Om en drøy 
måned skal han nemlig bli pappa 
for første gang.

– Det blir en bra forandring i 
livet mitt. Hadde det ikke vært 
for det hadde jeg nok fortsatt i 
gamle baner, men det kan jeg 
ikke gjøre nå, sier han. 

Bakmann i Sverige
Lørdag skrev Trønder-Avisa at 

kilder i rusmiljøet fra to for-
skjellige nordtrønderske byer 
bekreftet at de hentet syntetisk 
hasj i Sverige – og at stoffet ble 
fraktet uhindret over grensa. 
Det gjorde også «Ørjan» flere 
ganger før han sluttet med å 
selge stoffet for noen få måneder 
siden, helt uten å bli tatt eller 
stanset av Tollvesenet. Stoffet 
ble bestilt på internett av en 
kjenning i Sverige, som «Ørjan» 
kjørte og hentet stoffet til. Som 
oftest kjøpte han imidlertid 
dopet fra en annen dealer i Nam-
sos. 

– Noen får det også sendt til 
postbokser i Sverige, her i byen 
er det ofte Östersund vi bruker. 
Nå for tiden er det nesten ingen-
ting som slipper gjennom i pos-
ten hvis det ikke går innenlands, 
så det er nesten ingen som sen-
der det sånn lenger, sier han. 

Han ble pågrepet av politiet 
samme dag som Egil Andre 
Kvelstad Myhre (22) døde i 
påska. Da kom politiet kjørende 
til jobben hans i Namsos og hen-
tet ham i svartemarja. Deretter 
ble han satt på glattcelle fram til 
politiet i stedet siktet en 32 år 
gammel mann fra samme by for 
salg av narkotika. «Ørjan», som 
har vært i politiets søkelys på 
grunn av rusproblematikk siden 
2014, slapp ut.  

Lei
Han er lei av å høre til rusmil-
jøet. Nå vil han holde seg på den 
smale sti – og forhåpentligvis 
skaffe seg en ny jobb. Det er 
ikke enkelt. Fortsatt ringer folk 
ham for å få tak i stoff. 

– Jeg har tross alt drevet med 
dette i mange år. Nå er jeg lut lei 
av all «renninga» inn og ut. Jeg 
vil ikke ha noe med det å gjøre, 
sier han. 

Han er ikke redd for konse-
kvensene det vil få for ham å 
snakke med avisa. Tvert imot 
ønsker han å stille opp til inter-
vju. Det har han to mål med: 
For det første vil han beklage 
overfor familien til Egil Andre 
Kvelstad Myhre (22), som han 
ikke har vært i kontakt med 
siden dødsfallet. 

Dårlig samvittighet
Han håper de ikke klandrer 
ham, og har dårlig samvittighet 
selv om han ikke solgte stoffet 
direkte til 22-åringen.  

– Jeg beklager overfor Egils 
foreldre og familie. Jeg ville 
aldri solgt ham akkurat det 
dopet, og hadde aldri trodd han 
skulle få tak i det, sier han. 

For det andre håper han å 
dra opp en diskusjon om legali-
sering av cannabis i kjølvannet 
av dødsfallet. Han tror nemlig 
at de fleste heller vil røyke 

«vanlig» cannabis enn den syn-
tetiske varianten hvis de hadde 
hatt muligheten.

– Når det til og med er noen 
som har dødd av det, er det på 
tide å dra opp en slags debatt om 
det skal kunne gå an å selge 
vanlig hasj under regulerte for-
mer. De fleste vil ikke ha noe 
med syntetisk å gjøre hvis de 
kan få tak i vanlig hasj, sier han. 

Han startet med syntetisk 
cannabis i en periode hvor poli-
tiet krevde at han kom innom for 
å avlegge tisseprøver med jevne 
mellomrom. I motsetning til hasj 
forsvinner det syntetiske dopet 
nemlig ut av kroppen etter bare 
noen timer – så det oppdages 
ikke på urinprøvene. I likhet 
med vanlig hasj, bidro den syn-
tetiske hasjen også til å lindre 
ryggsmerter han hadde. «Ørjan» 

er likevel fast bestemt på at syn-
tetisk hasj er noe folk bør holde 
seg unna hvis de i stedet kan få 
tak i vanlig hasj. Han har selv 
kjøpt syntetisk hasj som senere 
viste seg å være syntetisk 
kokain. Dessuten må man være 
helt sikker på blandingsforhol-
dene – hvis ikke risikerer man å 
ta en overdose.  

Det er også vanskelig å forutsi 
hvordan du reagerer på stoffene. 

– Enten ser du Super-Mario, 
ellers trenger du ikke å merke 
noen ting. Jeg ble ubrukelig på 
jobb, og det likte jeg ikke, for jeg 
er veldig glad i å jobbe, sier han. 

Han mener likevel at det stort 
sett er trygt å bruke stoffet i 
Namsos, fordi ansvarlige dealere 
kjenner stoffet de gir ut og blan-
der det for brukerne. Stort sett 
skjer stoffsalget mellom venner, 

slik at dealerne kan passe på 
dem som ikke er vant til stoffet. 

– Jeg vet at det blant annet 
har gått stoff  herfra og til Grong 
og Snåsa og Rørvik, og da er det 
mer «salg» over det, men ikke 
her i byen, forklarer han. 

– Hvor unge er de yngste du 
vet om at har brukt stoffet?

– Ikke veldig unge. 17-åringer 
er nok det yngste jeg har hørt 
om, og det er ikke folk som har 
fått kjøpe, men som har blitt 
påspandert på fest. Det er et luk-
ket miljø, og det er ikke noe ung-
gutter skal få tak i nettopp fordi 
sånt som dette kan skje, sier 
«Ørjan», og sikter til kameratens 
dødsfall. 

Torun Støbakk og  
Marius Langfjord (foto) 
torun.stobakk@t-a.no /Tlf.90164061

●● Syntetisk hasj. Tidligere «dealer»  forteller om det farlige dopet, smuglingen over svenskegrensen, og det lukkede miljøet. 

Han solgte «dødshasjen»  som t ok livet av Egil (22)

Ut av miljøet: «Ørjan» skal bli 
pappa om kort tid, og vil ikke len-
ger ha noe med rusmiljøet i Nam-
sos å gjøre. Han har både brukt og 
solgt syntetisk cannabis, og solgte 
dopet til en kompis som ga det 
videre til Egil Andre Kvelstad 
Myhre den skjebnesvangre kvel-
den da han mistet livet i palme-
helga. 
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