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Mandag 03.04.2017, ca kl 11:15, oppsøkte jeg og Leif Rune Salte adressene Vigdelveien 638 – 640. 

Bakgrunnen var at det er her Plog skal ha leid lokaler for salg av bøker. 

Da vi ankom ble vi møtt av Thor Sølve Tørressen, f. 180458, mobil 98060700. Tørressen eier 

eiendommene i Vigdelv. 638 og 640. 

På spørsmål om det var her Arne Viste hadde leid lokaler for boksalg, bekreftet Tørressen dette. Han 

forklarte at Viste hadde leid ca 100 kvadrat meter lokaler av han i ca 2 år, men at det var kun det 

siste året at det var drevet salg av bøker. Tørressen samtykket til å la seg vitneavhøre i saken. Han ble 

gjort kjent med at han ikke var pliktig til å forklare seg for politiet, men hadde ingen innvendinger 

mot å opplyse saken. 

Tørressen forklarte at Viste hadde leid lokaler av han i ca 2 år for å drive boksalg gjennom Pbok.no. 

Han hadde betalt 5000 kroner i måneden, og hadde således betalt 120.000 kroner over to år. I 

samme periode anslo Tørressen at Viste hadde solgt bøker for ca 100.000 kroner. I følge Tørressen 

ville Viste aldri kunne drive denne virksomheten med overskudd. 

Tørressen selv hadde jobbet som konsulent i flere år, og var generelt skeptisk til en del tidligere olje 

arbeidere sin tro på at de kunne tjene penger på hva som helst. Han hadde i flere samtaler med Viste 

sagt at han måtte selge minst 25 bøker pr dag for ca 200 kroner pr stykk, for at han skulle kunne gå i 

balanse. 

På spørsmål om hvem som arbeidet på stedet, svarte Tørressen at en dame fra Etiopia/Eritrea, hadde 

arbeidet på Pbok 1-3 dager i uken. Når hun jobbet hadde hun kommet gående etter sannsynligvis å 

ha tatt bussen i ca. 0830 – 0900 tiden. Jobbet et par timer med å sende noen bøker og rydde og 

deretter dratt igjen. Hun hadde arbeidet i ca ett år. 

Beskrivelse av kvinnen som hadde arbeidet for Pbok, var at det var en ung dame fra Etiopia/Eritrea 

med stort krøllete år. Håret var stort sett farget i en rødlig farge. 

Viste og Pbok hadde avsluttet leieforholdet 31.mars og flyttet alle bøkene. Da Viste flyttet bøkene 

hadde han hatt med seg 4-5 personer fra Etiopia/Eritrea til å hjelpe han med å flytte. Tørressen 

trodde at Viste ville flytte inn i nye lokaler i Hillevåg. 

Tørressen hadde ikke noe imot at jeg skrev ned hans forklaring i rapport. 

I samtale med bedrift Kenyx i Vigdelveien, ble det opplyst at Viste og Pbok nå hadde flyttet inn i nye 

lokaler i Hillevågsv. 101 eller 102. 

Sammen med Leif Rune Salte dro vi til Hillevågsv. 101 og 102. Det var så langt vi kunne finne ingen 

lokaler der som var leid av Arne Viste eller Pbok. 


