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Kjellaug Fagerholt hadde kjørt
den unge mannen, som i nesten
ti år hadde vært som et
familiemedlem, til Orkanger
skysstasjon.
Mahmod Hosseini (26) skulle ta
bussen til Værnes for å fly til
Kabul. Det var den 11. desember.
Returbilletten var datert 18.
januar, da skulle Mahmod
komme hjem igjen til Orkanger.
Men det kommer han ikke til å
gjøre.

Ikke offisielt bekreftet
Ennå foreligger ingen offentlig
bekreftelse på Mahmods død.
Hverken politi eller norske uten-
riksmyndigheter kan stadfeste
hendelsen. Utenriksdeparte-
mentet opplyser dette: «Uten-
rikstjenesten har ikke mottatt
noen offisiell melding om at en
norsk borger eller en person
med fast opphold i Norge skal ha
blitt drept eller er meldt savnet i
Afghanistan.»

Departementet opplyser også
at ambassaden i Kabul arbeider
med å få mer informasjon, blant
annet gjennom kontakt med lo-
kale myndigheter, men at det på
grunn av situasjonen i Afghani-
stan er vanskelig å få offisielt
bekreftet informasjon om døds-
fall.

Stor sorg
Men Kjellaug sørger dypt. Hun
har fått informasjon fra flere
personer. En visshet om at det

De klemte hverandre. - Ta vare på deg
selv, sa Kjellaug. En uke senere fikk hun
vite at Mahmod skal ha blitt drept på
en landevei i Afghanistan.

- Han var 
som et familie-
medlem

»Orkanger

Lokalmiljø
i sorg

I stua til Kjellaug er det flere minner om Mahmod. Og Mahmods
norske far og Kjellaugs mann, Helge, som døde i 2012.
FOTO: RICHARD SAGEN

verst tenkelige har skjedd, har
satt seg i sinn og kropp.

Hjemme i stua i Orkanger sit-
ter Reza Asimi, en venn av
Mahmod. Han har flere ganger
snakket på telefon med
Mahmods bror i Afghanistan og
fått referat om hva som skjedde
mandag ettermiddag den 18. de-
sember. Broren var til stede da
Mahmod omkom.

- Noe av det siste Mahmod
gjorde før han reiste, var å be-
søke graven til min mann. Helge
døde i 2012. Det var en spesiell
kontakt og kjemi mellom Helge
og Mahmod, forteller Kjellaug. 

Hun vil at Mahmods historie
skal komme fram. Om den fine
unge mannen han var. Om hvor-
dan han satte seg mål og jobbet
hardt for å nå dem.

Flyktet da han var 
ni år gammel
Kjellaug forteller: - Mahmod var
bare ni år da han flyktet fra
Afghanistan. Da var hans far
blitt drept. Han kom seg til Iran,
og meningen var at moren og lil-
lebroren skulle komme etter.
Men de kom aldri. I 2008, da han
var 17 år gammel, kom han til
Orkanger etter et år på mottak i
Namsos.

- Mannen min var lærer og
stilte opp for innvandrere, han
ba dem hjem på gården vår og
hjalp Mahmod og andre med å
lære seg norsk, lekser og annet.
Mahmod, hadde bare to års sko-
legang bak seg fra Afghanistan,
men han lærte fort. Det endelige
utdanningsmålet nådde han i fe-
bruar i 2017. Da fikk han fagbre-
vet som elektriker og fast jobb
hos Relacom.

I februar 2017 nådde Mahmod et av sine store mål, han mottok elek-
trikerfagbrevet. Kameraten Reza Asimi var med i frimurerlogen i
Trondheim. Foto: PRIVAT

- På fritida var fotball hovedin-
teressen. En tid spilte han i Ork-
dal IF, før han kvalifiserte seg til
å bli autorisert kretsdommer.
Det ble en fin ekstrainntekt. Han
var flink med penger. Bare et par
måneder før han reiste, kjøpte
han seg en rekkehusleilighet. 

Ville finne sin mor
Det var for å bringe sin kone
hjem til Orkanger at Mahmod
dro til Afghanistan før jul. Tre
ganger tidligere har han vært i
sitt opprinnelsesland etter at
han forlot det, alltid av en særlig
grunn.

Kjellaug og hennes sønn
Anders forteller: - I alle år siden
han forlot Afghanistan som
niåring, var Mahmod uviss om
situasjonen for moren og lille-
broren. Han hadde ikke klart å
komme i kontakt med dem. Da
Helge ble kreftsyk i 2012, var det
et hardt slag for Mahmod. Han
fikk behov for å finne sin biolo-
giske familie. Vi prøvde å snakke
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Kjellaug Fagerholt og
hennes sønn Anders (t.v.)
har mistet en de betraktet
som familiemedlem, og
Reza Asimi har mistet en
nær venn.
Foto: RICHARD SAGEN

17. mai i år sammen med kameraten Reza Asimi hjemme hos Kjellaug
Fagerholt. Foto: PRIVAT

Mahmod på hytta til familien Fagerholt. Foto: PRIVAT

Kjellaug og Anders Fagerholt viser bildet fra da Mahmod giftet seg i
Afghanistan i fjor. Foto: RICHARD SAGEN

ham fra det, for Afghanistan var
ikke trygt. - Han kom seg til ste-
det der han vokste opp, men der
var ikke moren. Han fikk et tips
om at hun hadde flyttet til et an-
net sted i Ghazni-provinsen, til
distriktet Qarabagh, dro dit og
gikk fra dør til dør og forklarte
sitt ærend. En kvinne begynte å
gråte da han oppga navnet sitt.
Det var hans mor. De hadde ikke
sett hverandre på 12 år og gjen-
kjente ikke hverandre av ut-
seende. Men moren hadde telt
hver eneste dag de hadde vært
fra hverandre. Hun hadde giftet
seg på nytt og Mahmod fått tre
nye søsken.

Forlovet og giftet seg
- Dette gledet Helge. Før han
døde, sa han at tenk om vi hadde
klart å overtale ham til ikke å
reise, da hadde ikke Mahmod
fått oppleve gjensynet med sin
mor, bror og møte sine nye søs-
ken. Noe av det aller siste Helge
sa, var at vi andre måtte ta godt

vare på Mahmod. Det har vi
prøvd å gjøre så godt vi har kun-
net, sier Kjellaug.

Mahmouds andre reise til
Afghanistan var initiert av hans
biologiske mor. Hun ville
presentere ham for en vakker
kvinne. Det var i 2015. Året etter
ble det holdt bryllup, forteller
Kjellaug og viser bilder fra
bryllupsfesten.

Den fjerde reisen, den han la
ut på 11. desember, var for å
hente kona hjem. Mahmoud
hadde oppfylt alle kravene
Utlendingsdirektoratet (UDI) og
norske myndigheter stiller for
familiegjenforening. 

- Og vi gledet oss til å kunne
holde en bryllupsfest nummer to
i Norge, sier Kjellaug.

Advart om veisperringer
Qarabagh ligger i provinsen
Ghazni mellom Kabul og Kan-
dahār. Senest i november 2016
oppga Utlendingsforvaltningens
Landinfo at Ghazni har vært reg-

net som en av de mest urolige
provinsene i Afghanistan, med
Taliban som den sentrale opp-
rørsgruppen. Ghazni er strate-
gisk viktig for opprørerne og
hovedveien har vært et viktig
mål for dem, ifølge Landinfo.

Før reisen hadde Mahmod fått
meldinger om at veien mellom
Kabul og Qarabagh kunne være
stengt av militsgrupper. Til Kjel-
laug sa Mahmod at han derfor
ikke skulle forlate Kabul, men
møte sin familie der. Han skulle
ikke legge ut på den lange biltu-
ren til Qarabagh. Den 18. desem-
ber gjorde han det likevel, har
det vist seg.

Informert av Mahmods bror
Det Reza Asimi vet om hendel-
sen den 18.desember, har han
først og fremst fra Mahmods
bror. Han har opplyst til Reza at
han var til stede da Mahmod
mistet livet. Ifølge Mahmods
bror, skjedde det på veien mel-
lom Kabul og Qarabagh. Denne

informasjonen er ikke bekreftet
overfor norske myndigheter.

Begravd i Qarabagh
Han ble begravd dagen etterpå,
ifølge Reza Asimi som har det fra
Mahmods bror. En seremoni ble
holdt noen dager senere.

Hendelsen er ikke omtalt i
engelskspråklig presse i
Afghanistan. Men på en Face-
book-side kalt Qarabagh News
ble det den 19. januar publisert
en melding med bilder av de tre
omkomne. Det er fra denne
Facebook-kilden Reza og andre
afghanere i Trøndelag først fikk
informasjonen om hendelsen.

Minnestund etter nyttår
Den siste kontakten Kjellaug
hadde med Mahmod, var via
Messenger etter at han var kom-
met til Kabul.

- Jeg ba ham være forsiktig,
sier Kjellaug.

Mahmod er en kjent figur i fot-
ballmiljøet. Stein Atle Gangås,

leder i Orkanger IF sier til Adres-
seavisen at det vil bli holdt en
minnestund over nyttår.

Trøndelag fotballdommerlaug
har på sin hjemmeside publisert
minneord om Mahmod. «Våre
tanker er hos den nærmeste
familie og Mahmods venner.
Mahmod var en av oss. En kjær
kollega i dommermiljøet. Positiv,
omgjengelig og vennlig. Alle
som var så heldige å få være sam-
men med Mahmod, merket hvil-
ket engasjement og omtanke
han la for dagen på og utenfor
fotballbanen», skriver dommer-
lauget.
GRETE HOLSTAD
grete.holstad@adresseavisen.no

- På fritida var
fotball
hovedinteressen.
Kjellaug Fagerholt 


