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Vidar Bollerik møtte sin gamle venn Marte Holm under en forretningsreise til Massachusetts i august 

2018. Det hadde ikke sett hverandre siden studietiden i Tromsø tidlig på 90-tallet. Bollerik var eier 

og daglig leder av selskapet Frerd AS, som drev med kjøp og salg av sykehusmateriell. Ås på sin side 

ledet Europas største utvikler og produsent av sykehusmateriell, selskapet Store Norske 

Sykehusmaskiner AS (SNS). 

De gamle studievennen kom fort i prat. Holm pratet i vei, som alltid, og skrøt uhemmet av de vide 

fullmaktene hun hadde til å inngå milliardavtaler på egen hånd, og hvilken suksess hun hadde gjort 

som daglig leder for SNS, uten behov for dyre advokater og unødvendig omfattende skriftlige avtaler. 

Bollerik kunne ikke skryte av like stor suksess som SNS, men han eide i alle fall sin egen butikk – og 

gjorde det tross alt helt ok. Til sin samboer Sophi Eli ga han en veske fra det eksklusive merket Svada, 

til kr 50 000, da Sophi fylte 28,5 år forrige sommer. 

Holm så et potensiale i økt salg gjennom Bollerik, og antydet et mulig samarbeid om betingelsene var 

riktig. De hadde riktignok tatt et par glass Champagne Grand Cru, men i studietiden konsumerte både 

Holm og Bollerik øl og tequila i mengder. De gamle vennene pratet videre om kontaktnettet til 

Bollerik, og hvor mye han kunne øke omsetningen til SNS, og tjene gode penger til både Bollerik og 

Holm. Bollerik foreslo at han både kunne være en mellommann og gjøre selvstendige kjøp. Han 

hadde bl.a. kontakt med en sykehusdirektør i Australia, som han visste at kunne være interessert. 

Dessuten hadde han solgt noe sykehusmateriell for 8 år siden på vegne av SNS, forklarte Bollerik, da 

"til en beskjeden provisjon på 0,5 prosent. Ved en komplisert nyvinning som dette vil det selvfølgelig bli 

noe høyere". Bollerik presset på, og foreslo at de kunne starte med bare 5 maskiner, og se om han fikk 

til et salg på disse. Inntil Bollerik eventuelt skulle kjøpe maskiner for videresalg, mente han at det 

ikke var stort annet de trengte å tenke på. 

Holms ører var allerede fylt med musikk, hun reiste seg og erklærte at dette kunne bli starten på noe 

stort. Etter ytterligere 2 timer med Champagne Grand Cru, bestilte Bollerik et brett med tequila, som 

i gamle dager. Da de omsider sjanglet hjem, erklærte Holm med noe uklar diksjon at de lett kunne 

håve inn en million på hver eneste maskin de solgte. "Kjøpesummen for én maskin er svimlende 100 

millioner kroner", skrøt Holm. 

Dagen derpå fløy de begge hjem til Norge. Riktignok var det en del uklarheter rundt detaljene, men 

Bollerik tenkte at han hadde gjort tidenes avtale. Holm angret seg litt. Hun hadde vært litt vel frampå 

med tanke på disse forretningene, men tenkte at de hadde tross alt ikke gjort noen avtale. Selv om 

hun var klar over at både Bollerik og bransjen for øvrig kunne være raske på avtrekkeren, tenkte hun 

at partene var langt unna en bindende avtale.  

Tre uker etter tilbakekomsten til Norge tok Bollerik initiativet til et møte med Holm. Holm takket 

høflig ja, og skjønte at dette handlet om fyllepraten i USA. Bollerik mente de begge kunne tjene stort 

på samarbeidet, og foreslo en "myk start" for å "se an klimaet". Fem maskiner kunne som sagt være 

hensiktsmessig. Holm sa seg enig i at "dersom det skal bli noe må det bli en myk start. Noe annet vil 

være uansvarlig av henne". Hun beklaget samtidig all skrytingen i USA, og at "hun håpet hun ikke 

sendte feile signaler". 

Bollerik gikk fra møtet strålende fornøyd. De var enige om at det måtte finne sted en "myk start", og 

med det følte han seg forsikret om at avtalen var på plass. Holm var også fornøyd etter møtet, hun 

hadde sagt at "dersom" det skulle bli noe, måtte det være en myk start. Bollerik hadde ikke reagert på 

det, og måtte dermed være enig i at det ikke forelå noen avtale mellom partene.  



I ukene og månedene som fulgte la Bollerik etter egen oppfatning ned en stor innsats for å selge de 

nye kreftmaskinene til sykehuset i Australia. Han slo riktignok de fleste av disse turene og møtene 

sammen med turer og samtaler han uansett ville hatt i anledning salg av annet utstyr til det samme 

sykehuset. Han holdt Holm underrettet med ujevne mellomrom, via Snapchat, som de hadde 

utvekslet allerede etter det første glasset med Champagne. Han snappet bl.a. tre turer til Australia, og 

fire videokonferanser med sykehusdirektøren. 

Holm la merke til at Bollerik var i Australia og at han snappet diverse videokonferanser, men tenkte 

at det kunne like gjerne skyldes andre forretninger.  Hun mente at det var da fortsatt en del som 

måtte på plass før Bollerik kunne belage seg på at endelig avtale forelå.  

Mot påsken 2019 sendte Bollerik en e-post til Holm, og forklarte at han trodde kanskje sykehuset i 

Australia styrte mot nyinnkjøp av kreftmaskiner, og skrev at "Han hadde hatt liten tro på prosjektet i  

etterkant av turen til Massachusets, men nå kunne det se ut til at de fikk tidenes mulighet til å gjøre en 

deal. Hvem skulle trodd det??". Dersom avtale kom i stand, foreslo han at et honorar til seg selv på 1 

prosent pr. maskin for alt arbeid han hadde gjort, og at de startet med 5 maskiner. Til slutt ba 

Bollerik om en tilbakemelding dersom Holm kunne tenke seg å justere på noe.  

Bollerik tenkte at han var kjempefornøyd med avtalen han så ut til å dra i land med australierne, og 

tenkte nok en gang på hvor bra avtale han hadde inngått i USA. Med ny iver fortsatte han arbeidet 

opp mot australierne, og var fast bestemt på å lokke dem inn på et kjøp. 

Holm merket seg e-posten fra Bollerik, men var blitt skeptisk til å gå inn på noen avtale med ham. 

Hun hadde ikke tenkt til å gripe den muligheten Bollerik foreslo, skulle det selges maskiner til 

Australia skulle hun sannelig ordne det selv. Hun unnlot derfor å svare.  

I oktober 2019 fikk Holm en telefon fra direktøren ved sykehuset i Australia. Han skrøt av et langt og 

nært vennskap med Bollerik, og spurte om han kunne få å kjøpe 25 stk. kreftmaskiner. "Kjøpesummen 

på kr 101 millioner pr maskin var i meste laget, men den nye regjeringen hadde satt av pengene de 

trengte i statsbudsjettet", forklarte direktøren. Holm svarte umiddelbart ja. For en deal, tenkte hun, 

for den bonusen som nå vanket kunne hun snart kjøpe seg et større privatfly! Ærlig som hun var, så 

korrigerte hun riktignok kjøpesummen til kr 100 millioner pr maskin, som var den fastsatte prisen.  

SNS satte umiddelbart i gang med prosjektering og tilpasninger til Australiernes kravspesifikasjon, 

og kunne den 26 oktober sette starte med produksjonen. Levering var planlagt suksessivt fra 1. 

januar 2020 og fram til 1. juli 2020.  

Etter at Bollerik den 1 november pratet med direktøren i Australia, og fikk vite at han hadde 

kontaktet Holm direkte, ble han bekymret. Han tenkte likevel at det var han som hadde forhandlet 

fram hele dealen, og at hans avtale med Holm måtte stå ved lag. Han sendte derfor en e-post til Holm, 

og skrøt uhemmet av den gode innsatsen han hadde lagt ned for å få denne dealen i havn, og "så fram 

til oppgjørets dag". Holm var klar over at Bollerik tross alt hadde gjort en god innsats, så hun svarte 

og takket ham for all hjelp, og skrev at "SNS satte stor pris på all hjelp de kan få fra nært og fjernt" Hun 

forsto derimot ikke hva Bollerik mente med oppgjørets dag, og formidlet at avtalen var kommet i 

stand på selvstendig grunnlag, og at SNS ikke har inngått noen avtale med eller gjennom Bollerik.  

Da Bollerik oppdaget at SNS hadde gått forbi ham, ble han rasende. Han sendte umiddelbart 

søksmålsvarsel, gjorde gjeldende at avtale var inngått og krevde provisjon på 1 prosent pr maskin, til 

sammen kr 25 millioner. Han mente at avtale ble inngått allerede i Massachusetts i august 2018, og at 

avtale i alle fall måtte anses kommet i stand når partenes samlede kontakt ble sett under ett. Holm 

bestred at det var inngått avtale, og avviste kravet. Hun anførte at avtale slettes ikke var kommet i 

stand i august 2018, og at partene langt mindre hadde sluttet noen avtale i ettertid.  

Partene ble ikke enige, og Frerd AS tok ut stevning for Nord-Troms tingrett den 1. januar 2021, med 

krav om betaling av kr 25 millioner. Store Norske Sykehusmaskiner AS avviste kravet, og krevde seg 

frifunnet. 


