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Forord 

 
Rett til liv, rett til frihet og rett til ytring. - De fundamentale menneskerettigheter. 

Rettigheter som utgjør en selvfølge - for alle bosatt i Norge. Denne rapporten omhandler 

ytringsknebling/sensur. Den omhandler en hinsides rettsstatlig rettsutøvelse. Den omhandler 

omfattende bruk av stigmatisering, bruk av psykisk syk-påstander/diagnostisering. Den 

omhandler bruk av de benevnte og øvrige virkemidler - for å kunne gjennomføre ran bak mål-

arrangementer og besørge nøytralisering av mennesker. Den omhandler enheten - av særskilt 

årsak her gitt benevnelsen ”Det etablerte Norge”.  

 

Saksforholdsmessig konkret er det tatt utgangspunkt i forestått belysning av ytringsknebling/ 

sensur, ikke-rettsstatlige rettstilstander og bruk av stigmatisering/psykisk syk-påstander - i 

tilknytning til sakstilfelle omtalt i avisen Bygdeposten i tidsforløpet 01.04.00 - 12.10.00. En 

belysning som medførte at avisens ansvarlig redaktør ble oppsagt fra sin stilling. En 

dokumentasjonsbelagt, men - i De etablertes Norge - utillatelig bekjentgjøring! Den anførte 

grunngivning for oppsigelsen av Bygdepostens redaktør innbefattet påviselig falsk forklaring. 

Det påfølgende saksforhold, etter uttak av stevning for usaklig oppsigelse - er ”som tatt ut av 

fasiten” - hva angår de forhold og tilstander det ble forestått belysning av i Bygdeposten. 

  

Rapporten inkluderer en fortjent hyllest til mennesket og integriteten Kåre Torvholm. Under 

overskriften ”No skulle Kåre ha levd” i avisen Sunnmørsposten 17.07.01, ga journalist og 

hovedtillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes, den følgende beskrivelse av Torvholm og hans 

virke: ”Ville ha rettferd og like vilkår for alle”. - ”Ville ha sanninga fram, ikkje minst for å få 

slutt på at enkelte i maktposisjonar utnytta posisjonane til å skaffe seg fordelar”. I samme 

artikkel meddelte Haanes at ”journalistane måtte halde seg vekke frå Kåre Torvholm”. Årsak 

er i klartekst anført - i de foregående setninger! I minneord skrevet av tidligere 

stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes, tildelte hun Torvholm berettiget denne attest: 

””Eg må nesten seie” - oppslagsverket frå Moldtustranda”. Mitt nære samarbeid med 

Torvholm, og den dokumentasjon jeg framla lagt til grunn for den aktuelle publisering i 

Bygdeposten, medførte at avisens ansvarlige redaktør måtte besørges fjernet fra sin stilling.    

  

At undertegnede, etter en tilsvarende forutgående presentasjon av dokumentasjon også 

forårsaket et engasjement fra Radio Modums side - et engasjement som ledet fram til 

publisering av en serie gitt programtituleringen ”Det skjulte Norge” i denne kanal - utgjorde 

den utløsende faktor til at en fortsettelig omtale i Bygdeposten angående de aktuelle forhold  

- måtte besørges stanset! Det var, etter i lederartikkel å ha referert fra samt kommentert 

foregående dags publisering i Radio Modum - at Bygdepostens ansvarlige redaktør, Irene 

Mjøseng, ble oppringt fra avisens styreformann. Hva ble hun meddelt fra dette hold? Forhold 

og tilstander i land vi ikke liker å sammenligne oss med - heter det - i norske medier! 

  

Følgende ble uthevet av redaktør Mjøseng ved publisering av lederen ”Falske rykter” i 

Bygdeposten 27.04.00: ”Det meningsløse i det norske nyhetsbildet grenser til det absurde”.    

Uttrykt fra Orderudsak-prosederende, Frode Sulland: ”Det er snart ingen grenser for hva folk 

framkommer med av påstander og beskyldninger”. Magasinet Økonomisk Rapport rettet i en 

serie søkelyset mot den etablerte rettsutøvelse i Norge. ”Skremmende er den virkelighet” og 

”Til skrekk og advarsel” - var blant betegnelsene som ble anvendt.  

 

Påstander og besklydninger. Nektelse av kontradiksjonsadgang. Underslag av fakta. 

Sabotasje av fundamentale rettsstatlige og hevdvunne folkerettslige regler og prinsipper. En 

rettsutøvelse de avskyeligste regimer verdig.    
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Ved med grunnlag i konkrete kildeangivelser å våge å framholde påvisning av de benevnte 

forhold - utsettes man for den reneste Kafka-prosess - i Norge. Belønnes man med 

diskreditering og stigmatisering - med useriøs- og ”ikke-evnet”-stempel - med trakassering, 

terror, og trusler - med nøytraliseringsarrangementer - med fraranelse av eksistensgrunnlag.  

--- 

De første versjoner av rapporten ”Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge” var ikke tilsiktet 

som endelige. Jeg påventet reaksjoner og flere represalier og er ikke ”blitt skuffet” i så måte.   

   

I denne utgave av rapporten, er omtale av Kvænangen-saken inntatt. Påstandene og 

beskyldningene framholdt mot Svanhild Jensen og hennes familiemedlemmer: Det er 

påtakelig, det er unormalt - å være menneske - i De etablertes Norge. I anledning 

ankebehandlingen av saksforholdet v/Hålogaland lagmannsrett ble samtlige som framholdt 

vitneprov på Svanhild Jensens vegne: Besørget framstilt - til ”å mangle problemforståelse”. 

 

Videre er kort medtatt utdrag fra Nordsjødykkeralliansens materiale og utdrag fra forfatteren 

Niels Chr. Geelmuydens essay ”Kjempers ødeland” angjeldende Arnold Juklerød. Skammelig 

er mildt uttrykt hva angår de menneskerettslige tilstander - i Norge. 

   

Under avsnittet ”Maskefall” er relativt omfattende tilkjennegitt hva jeg selv er blitt forbeholdt 

fra min hjemkommunes varaordfører/Venstres organisasjonssjef. Det selvsamme politiske 

parti som kan smykke seg med en justisminister som gjentakende repeterer ”Vi har et lovverk 

i dette landet” - en justisminister som proklamerer: Kampen mot den organiserte kriminalitet.  

--- 

Det rettes takk til styrerepresentant for FAMPO, cand. scient Erik Strand, for korrekturlesning 

- samt hans omtale på rapportens baksideomslag. 

 

3355 Solumsmoen - 23. april 2004. 

 

                                                                                                                         Dag Hiåsen 
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I) ”BYGDEPOSTSAKENS” UTGANGSPUNKT 

  

Bygdepostens redaktør suspenderes fra sin stilling  
Det andre programmet i Radio Modums serie ”Det skjulte Norge” går på luften den 06.09.00. 

Påfølgende dag publiserer ansvarlig redaktør Mjøseng en lederartikkel i avisen Bygdeposten. 

Som overskrift til lederen anvendes Radio Modums programtitulering. I lederen refererer 

Mjøseng fra, samt framfører kommentarer til, det framholdte i nevnte kanals programpost.  

 

Neste morgen blir Mjøseng oppringt fra avisen Bygdepostens styreformann, Bjørn Larssen. 

Han opplyser å ha mottatt henvendelser av negativ karakter vedrørende lederen. Til Mjøsengs 

forespørsel angående hvor henvendelsene er rettet fra, meddeler Larssen ikke å kunne 

tilkjennegi dette - overfor avisens ansvarlige redaktør. Han opplyser kun at henvendelsene er 

tilkommet fra eksternt hold. Med henvisning til nevnte blir Mjøseng anmodet om straks å 

stanse all publisering som måtte innbefatte innhold av den aktuelle karakter.  

 

I det redaktør Mjøseng er i ferd med å forlate sitt kontor etter endt arbeidsdag, blir hun på ny 

oppringt av styreformannen. Denne gang forespør han om noe angående de aktuelle forhold er 

inntatt i den påfølgende utgave av avisen. Mjøseng tilkjennegir å ha inntatt et leserinnlegg. 

Hun oppfatter styreformannen klart dithen at hun pålegges å fjerne dette. Fra styreformannen 

blir det framholdt at leserinnlegget kan erstattes med en egenannonse.  

 

Oppsiktsvekkende? - Opplagt, dersom man forholder seg til den type informasjon som 

formidles av de proklamerte ytringsfrihetsmedier med adresse ”idyllflaberget”. Ikke uventet, 

mildt uttrykt, for de som ikke har latt seg tildra under konformitetsskruen. 

 

Uansett, Mjøseng valgte å etterkomme styreformannens pålegg. I løpet av påfølgende helg 

anvender hun tid til å gjennomgå reglement og retningslinjer for redaksjonell virksomhet. Hun 

finner styreformannens inngripen til ikke å overensstemme med de retningslinjer en ansvarlig 

redaktør skal forholde seg til. At de aktuelle henvendelser var tilkommet fra eksternt hold, og 

dette tillagt at identitet til de som hadde rettet henvendelsene, måtte holdes ukjent for avisens 

ansvarlige redaktør, fant Mjøseng det umulig å kunne akseptere. Still deg sjøl spørsmålet - i 

hvilken type statsdannelser er eksterne aktører hvis identitet ikke kan tilkjennegis for 

ansvarlig redaktør, å forbeholde adgang til å overbestemme tillatt innhold å sette på trykk?  

- I den påfølgende utgave av avisen gikk redaktør Mjøseng følgelig til rette med det 

framholdte fra avisens styreformann, samt foretok den i forkant øvrige planlagte publisering.  

  

Straks etter at denne utgaven av avisen har antatt sirkulasjon den 12.09.00, blir Mjøseng 

oppringt fra styreformann Larssen som framholder nødvendighet av et møte påfølgende dag. 

Dette aksepteres av Mjøseng. Men, etter nok en oppringning fra styreformannen senere 

samme dag hvor han klart antyder at Mjøseng ”skal føle seg forfulgt” etc., blir hun mer enn 

betenkt. Den omfattende dokumentasjon hun var forelagt som grunnlag for den aktuelle 

publisering i Bygdeposten, rinner i hu (bruk av psykisk syk-påstander osv.).   

 

Med bakgrunn i den oppståtte situasjon stiller Mjøseng til et intervju med Radio Modum på 

formiddagen den 13.09.00. I etterkant av det direkteforsendte intervju tilkjennegis Mjøseng 

fra Radio Modums ansvarlige redaktør, Magne Grønlund, hva han var forbeholdt fra en kilde 

”som hadde gitt klart uttrykk for å vite”. Grønlund var meddelt at det ville være lege tilstede 

ved det møtet Mjøseng var innkalt til med avisens styreformann. Igjen - henvist til de forhold 

hun tuftet på forelagt dokumentasjon hadde omtalt, gjorde ikke dette Mjøseng mindre betenkt. 

Hun kontaktet følgelig undertegnede pr. telefon, og anmodet om straks å kunne oppsøke meg.  
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Etter Mjøsengs ankomst rettet jeg først henvendelse til ansvarlig redaktør Grønlund i Radio 

Modum. I telefonsamtalen bekreftet Grønlund hva han hadde tilkjennegitt for Mjøseng. Det 

ytterligere han kunne opplyse, er jeg ikke gitt anledning til å meddele. Kun tilkjennegi at det 

på intet vis svekket den sannsynlige riktighet av det forbeholdte til Grønlund. 

 

Umiddelbart etter samtalen med Grønlund kontaktet jeg pr. telefon flere med solid kunnskap 

om hvordan ”psykisk syk” anvendes for taushetsbesørgelse, for å bli tilkommet deres 

synspunkter mht. den aktuelle situasjon. Meddelt de omtalte opplysninger, var ingen av de jeg 

konfererte med, i tvil hva angikk anbefaling overfor Mjøseng. Hun burde ikke stille alene til 

et møte på styreformannens kontor i Hønefoss. Med grunnlag i hva hun selv var tilkjennegitt, 

anmodet Mjøseng meg, om på hennes vegne, å rette henvendelser til regiondirektør for  

A-pressen, Jorulf Husbyn, samt Bygdepostens styreformann Bjørn Larssen.  

  

I telefonhenvendelser til de nevnte framholdt jeg at Mjøseng, henvist til situasjon og det 

meddelte, fant å måtte kunne kreve å la seg representere med bistand ved det aktuelle møtet. 

Det ble anmodet om å legge møtet til et annet sted. Særskilt fra styreformannens side var det 

ingen velvilje til å etterkomme anmodningen. Tiladressert Mjøseng ble gjentatte ”føle seg 

forfulgt”-antydninger framholdt. Fra styreformann Larssen ble jeg opplyst at Mjøseng måtte 

forvente å bli suspendert fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Som representerende 

Mjøseng ville jeg bli meddelt dette forhold pr. telefaks. Ca. kl.16.15 den 13.09.00 tilkom jeg 

vedtak om at Mjøseng var suspendert fra sin stilling som ansvarlig redaktør for Bygdeposten.   

  

Den påfølgende dag (14.09.00) tillates Bygdepostens styreformann utbasunering av følgende i 

Drammens Tidende: ”Dag Hiåsen nekter henne å komme til telefonen”. Drammens Tidendes 

Kopland samtalte selv pr. Hiåsens telefon med hun - han trykksatte i avisen ”at ble nektet”. 

Festet til tape ble også denne samtalen! - Allerede fra første dag av redaktør Mjøsengs 

suspensjonsperiode kan de blanke etablerte løgner beviselig stripelegges. Fra saksøktes tilsvar 

til den senere uttatte stevning framgår det at styreformann Larssen vedgår å ha samtalt med 

Mjøseng pr. telefon - samme dag jeg påstås å ha nektet henne telefonadgang!  

 

Som eneste grunngivning for suspensjonsvedtaket av Mjøseng var anført: ”Vedtaket var 

nødvendig da de ikke ønsket å møte styrets leder for å drøfte den oppståtte situasjon”. Fra de 

foreliggende lydbåndopptak av telefonsamtaler framgår - en annen sannhet. Allerede den 

påfølgende dag var grunngivingen totaldiffererende - jfr. Drammens Tidende 14.09.00: ”Vi 

valgte å suspendere Mjøseng av hensyn til hennes sikkerhet. Hun sier at hun selv er i reell fare 

fordi hun har ytret seg for mye, sier styreformann Bjørn Larssen”. Sammenstill dette med de 

senere konstruerte påstander og beskyldninger. Og, registrer det uttrykte - ”ytret seg for mye”! 

 

Møter mellom partene  
I løpet av den perioden Mjøseng var suspendert fra sin stilling, ble det avholdt to møter 

mellom partene. Undertegnede stilte som fullmektig for Mjøseng til begge møtene. Det ble 

ikke ført protokoll fra møtene som ble avholdt 10.10. og 20.10.00. Intet forslag til en reell 

forhandlingsløsning ble presentert. En tilnærmet tirade av beskyldninger og anklager, var hva 

Mjøseng og Hiåsen oppfattet å bli møtt med. Gjentatte ganger ble det insinuert fra 

Bygdepostens representanter at Mjøseng var behovstrengende for legebistand.  

 

Innledningsvis ved det andre møtet ble vi forelagt et skriv gitt betegnelsen ”Referat fra møtet 

10.10.00”. Dette ”referatet” ble overrakt oss fra advokat Garmann Eriksen som ved denne 

anledning stilte som ordførende for avisen Bygdepostens representanter. I ”referatet” var i 

tillegg til påviselige faktafeil, Mjøseng og Hiåsen tillagt uttalelser vi aldri hadde gitt uttrykk 
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for. Det var følgelig nødvendig for Mjøseng/Hiåsen umiddelbart å avlevere en skriftlig 

reaksjon til det produserte, langt alvorligere enn frekt, gitt tituleringen ”referat”. 

 

Også etter møtet avholdt 20.10.00 ble det fra Bygdepostens side produsert en skrivelse av 

tilsvarende valør - påført betegnelsen ”Referat fra møtet”. Sistnevnte signert av advokat 

Garmann Eriksen. Et ”referat” som først kom til Mjøsengs og Hiåsens kunnskap i forbindelse 

med det påfølgende saksforhold. Og da - framført som vedlegg til saksøkte Bygdepostens 

tilsvar til stevningen. Et referat - ikke tilkjennegitt for og følgelig ei heller godkjent av den 

annen part - framføres for retten som bevismiddel!  

 

Man skal ha kjøpt solide doser av både avstumpelse og etisk forkvakling for å kunne unngå å 

oppfatte den gjennomførte uredelighet. En partsframstilling hvor det er framholdt påstander  

på bekostning av Mjøseng og Hiåsen - tituleres som referat - for deretter å bli forelagt retten.  

    

Tilskrivelse av Mjøseng straks etter det andre møtet mellom partene  
En tilskrivelse fra Bygdeposten A/S datert samme dato som det andre avholdte møtet mellom 

partene, tilkommer Mjøseng. Hun bli her ”anbefalt” å ta kontakt med uavhengig advokat for 

juridisk bistand. Det gjengis fra ”tilbudet”: ”Bygdeposten er villig til å dekke utgiftene 

forbundet med dette, dersom videre forhandlinger kommer i stand, før en oppsigelse/avskjed 

benyttes”. Ved at Mjøseng var tilkommet et suspensjonsvedtak fra stillingen som ansvarlig 

redaktør fra arbeidsgiver, forholder man seg til et konfliktforhold - det burde være enkelt 

oppfattelig for enhver. Gitt dette utgangspunkt tør arbeidsmiljølovens bestemmelser (jfr. § 61) 

være rimelig klare hva angår adgang til å la seg representere - med selvvalgt fullmektig.  

 

På det angjeldende tidspunkt var Mjøseng tilkommet betydelig innsikt hva angår såvel 

framstillingsform som øvrig virkemiddelbruk. En innsikt tuftet på det allerede passerte med 

hensyn til egen situasjon. En innsikt tilkommet henne via den omfattende dokumentasjon hun 

var forelagt i tilknytning til den foreståtte publisering i Bygdeposten. Hun var velkjent med 

anvendelsen av ”til ditt eget beste”-metoden. Hun var uhyggelig velkjent med ”vi vil jo så 

gjerne hjelpe”-smisketeknikken kombinert med ”så tar vi rotta på deg” - rundt neste sving.  

Og, hun hadde fått stifte bekjentskap til enkelte av de enda mindre tiltalende virkemidler det 

etablerte hold som opptrer med ”det fine ansikt utad” - gjør bruk av.  

 

De framstilte beskyldninger mot undertegnede via det ganske saksforløp tilkjennegir i 

klartekst hvem etablert-klanen var tiltrengt å få påklistret merkelappen ”The big shitbag”. 

Den aktuelle publisering såvel i Bygdeposten som i Radio Modum ville ikke ha funnet sted 

uten sakstilfelle å omtale! FAMPOs/undertegnedes offisielle representasjon av utsatte for 

overgrep - den omfattende dokumentasjon jeg i denne sammenheng kunne framlegge - at jeg   

var kvalifisert for stempling som versting, må være forståelig! Klinkeklart er det at ingen 

publisering av den aktuelle karakter kunne vært begått uten dokumentasjonsbelegg. Og ergo 

det som grunnlag for de ansvarlige redaktører til å kunne fatte beslutninger - om publisering. 

   

Hvordan ”advokatforhandle” dette bort? Med belegg i dokumentasjonsgrunnlaget til den 

foretatte belysning ville det ikke kunne hevdes å eksistere noe å bortforhandle. Hvilke 

alternativer kunne tilbys via en etablert advokatetisk bakromsløsning? At Mjøseng benektet 

den dokumentasjon hun hadde anvendt som belegg for den foreståtte publisering? Arrangere 

en framstilling av at Mjøseng hadde begått den aktuelle belysning under utsettelse av 

utilbørlig påvirkning? Eller ordne en psykisk syk-attestering av Mjøseng - framstille det som 

om at hun var ”uten medvet” i løpet av den perioden hun foresto omtale av de omhandlende 

forhold - for på dette vis å kunne konstruere et grunnlag for ”gledelig” rehabilitering?  
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Bygdepostens redaktør blir oppsagt 

Hva kunne ikke tilkjennegis overfor Mjøseng under de avholdte møter mellom partene? Dette 

spørsmålet ble stilt i tilsvar av 25.10.00 til Bygdepostens ”tilbud” om finansiering av 

advokatbistand for Mjøseng. Den skriftlige tilbakemelding samt de medfølgende spørsmål  

- forble ubesvart. Datert 27.10.00 tilkommer Mjøseng oppsigelse fra stillingen som ansvarlig 

redaktør for avisen Bygdeposten. Grunngivning for oppsigelsen var ikke anført. Med 

henvisning til arbeidsmiljølovens bestemmelser tilskrives Bygdeposten A/S med krav om 

skriftlig meddelelse av dette. De nedfelte punkter anført som grunngivning for oppsigelsen er 

datert 15.11.00, og tilkom Mjøseng den påfølgende dag. 

   

I oppsigelsesgrunnlaget er påstått at Mjøseng har misbrukt sin stilling til å lage en større 

reportasje om sin fullmektig Dag Hiåsen og hans erfaringer fra det ”skjulte Norge”. Videre at 

Mjøseng ”i lederen i samme avis, samme dag” skal ”ha hengt ut” sin arbeidsgiver/styrets 

formann. - Her er å bemerke: Saksforholdets påviselige utgangspunkt, styreformann Larssens 

første oppringning av Mjøseng - tuftet på henvendelser fra eksternt hold, og kun omhandlende 

lederen publisert i Bygdeposten 07.09.00 - måtte besørges utelatt - fra oppsigelsesgrunnlaget!  

Og, hvordan forklare at Hiåsen kunne være gitt anledning til å opptre som fullmektig for 

Mjøseng versus Bygdeposten A/S - i forkant av at den aktuelle konflikt var oppstått? 

    

Det er videre anført: ”Ved ikke å delta i møtet hun var innkalt til den 13. september d.å. og 

kun å kommunisere med sin arbeidsgiver gjennom sin fullmektig Dag Hiåsen” - ”har Mjøseng 

vist liten vilje til å løse problemene med sin arbeidsgiver”. Mjøseng stilte til to møter med 

arbeidsgiver etter å være tilkommet suspensjonsvedtaket. Hvordan kan arbeidsgiver forklare 

det påståtte henvist til selvsamme arbeidsgivers produserte møte”referat”? For her er nedfelt  

- Mjøsengs selvstendige besvarelser til arbeidsgivers spørsmål! 

 

Under det gjenstående og sentrale punkt er det anført: 

- ”Irene Mjøseng har ikke vært og er ikke villig til å innordne seg mediabedriftens grunnsyn,          

   noe som innebærer at Bygdeposten skal drives etter lokalavis-konseptet (…)”. 

- ”Irene Mjøseng vil bruke Bygdeposten til å skrive om det ”skjulte Norge””. 

- ”På møtet den 10. oktober i år bekreftet hun at hun var uenig i og ikke var villig til å innrette   

   seg etter Bygdepostens grunnsyn”. 

 

De framstilte påstander er ikke kun grunnløse. ”Irene Mjøseng vil bruke Bygdeposten til å 

skrive om det ”skjulte Norge”. Dette aldri antydet av Mjøseng. Tilhenvisning kan ikke leites 

fram! Og, programkonseptet ”Det skjulte Norge” - var og er - påviselig Radio Modums. 

   

Hvor hinsides etterrettelighet - er vitterlig - de konstruerte påstander? (Jfr. vedleggene 8 og 9.) 

I det anførte oppsigelsesgrunnlag er tilhenvist det avholdte møtet mellom partene av 10.10.00:  

”På møtet den 10. oktober i år bekreftet hun …”. 

 Det anførte i oppsigelsesgrunnlaget angående ”lokalaviskonseptet” - overensstemmer  

dette med hva Bygdepostens referent har nedfelt i denne parts referat fra møtet? 

Framgår det ikke fra ”referatet” at Mjøseng besvarte det aktuelle spørsmål - stikk i 

strid - med hva selvsamme arbeidsgiver har anført som grunngivning for oppsigelsen? 

 Hvor i ”referatet” fra møtet den 10. oktober i år - utferdiget av Bygdepostens referent  

- måtte det være å se antydet at Mjøseng skal ha gitt uttrykk for: ”At hun var uenig i 

og ikke var villig til å innrette seg etter Bygdepostens grunnsyn”? 

 

Her eksisterer det intet behov for utbrodering - kun definitiv konstatering: 

Falske forklaringer - påviselige blanke løgner - anført som grunngivning for oppsigelsen!  
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Tilstrekkelig absurditet var ennå ikke avlevert - jfr. oppsigelsesgrunnlagets påfølgende logiske 

kollaps: ”Irene Mjøseng har ikke vært (…)”. 

 

Har de ikke vært - tilstedeværende - ved de avholdte protokollerte styremøter, Bygdepostens 

styrerepresentanter? For å kunne berettige ”Irene Mjøseng har ikke vært” - måtte dette 

selvinnlysende ha framgått fra styremøteprotokollene. De foreliggende dokumenter påviser til 

alt overmål at det er ettertidig konstruerte påstander såvel saksøkte som de utøvende 

dømmende - er brukere av! Det omhandler: Den anførte grunngivning for oppsigelsen! 

  

Det reises søksmål mot Bygdeposten A/S - for usaklig oppsigelse 

Tuftet på den anførte grunngivning for oppsigelsen utarbeider Hiåsen, med henvisning til 

arbeidsmiljølovens bestemmelser, stevning mot Bygdeposten A/S - for usaklig oppsigelse av 

Irene Mjøseng. Via tilhenvisninger imøtegås oppsigelsesgrunnlagets samtlige punkter. 

Bestemmelsene fra ”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett” og øvrige 

lovbestemmelser, påberopes og tilhenvises. Det henvises til de grunnleggende redaksjonelle 

retningslinjer. Primær og subsidiær påstand nedlegges. 

 

Tilsvar til den uttatte stevning fra saksøkte Bygdeposten A/S 

I tilsvaret fra Bygdeposten A/S til den uttatte stevning (jfr. vedlegg 10) var medtatt begjæring 

om at Mjøseng måtte fratre stillingen som ansvarlig redaktør under det påfølgende saksforløp.  

 

Det er ikke kun fravær av grunnlag for det påstandsframstilte, saksøkte meddeler i dette 

tilsvaret. For, her bekjentgjøres Mjøseng og Hiåsen med enheten ”Det etablerte Norge”! 

Saksøktes prosederende serverer påstandsvrøvlende: ”Hiåsen og hans ideologiske korstog mot 

det etablerte Norge”. Mjøseng adferdsdiagnostiseres samt tilkjennegis med: ”(…) for 

fremtiden å være uegnet som redaktør i Bygdeposten på grunn av sin avhengighet av Hiåsen 

og den manglende dømmekraft som dette avhengighetsforhold har ført til”.  

  

Personangrep og konstruksjon av fantasifostre. Denne type belegg serverer de utøvende av 

lyssky virksomhet - og derav manglende av saklig argumentasjon - som grunnlag for sine 

påstander. Den advokatetiske forfallsannonsering. Evnerik produksjon av såpeoperapåstander. 

   

Det er åpent informert om hvorledes saksøkte forholder seg til de gjeldende rettsregler: 

”Styremedlemmene var tilstede sammen med Bjørn Larssen når han hadde disse samtalene 

med Irene Mjøseng over åpen telefon”. Jfr. straffeloven § 145 A. - Over ”åpen telefon”.  

 

De framførte og tilhenviste bilag vedlagt saksøktes tilsvar til den uttatte stevning innbefattet  

ingen underbygging - ingen beviskraft - hva angår de konstruerte påstander: Mjøsengs adferd,  

påvirkning, avhengighetsforhold mv. - En påviselig gjennomført uredelig framstilling.  

 

”Dette skal ikkje verte advokatmat”, uttrykte fiskefuskjeger og menneskerettsforkjemper Kåre 

Torvholm ved gjentatte anledninger. Etter å ha bivånet ”prestasjonen” - det absurde og 

groteske påstandsoppspinn mot seg selv, konstruert av saksøktes prosessfullmektig - uttrykte 

Mjøseng: ”Nå er jeg i hvert fall sikker på at jeg ikke skal bruke advokat”! 

 

Ved sammenstilling av datoer fra de avholdte styremøter i avisen Bygdeposten og saksøktes 

opplistning av publisering, s.3 i tilsvaret til den uttatte stevning (jfr. vedleggene 7 og 10), 

framgår det at den selvmeddelte underkjennelse av avisens styre, må være absolutt.  

- Ytterligere kommentarer til den etablerte advokatetikk - ytterligere kommentarer til de 

konstruerte påstander og avleverte beskyldnings-plattheter - avventes. 
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Prosesskriv fra saksøker til saksøktes framførte begjæring om fratreden 

Som vedlegg til prosesskrift av 28.02.00 angjeldende den framførte begjæring om fratredelse 

for Mjøseng under det påfølgende saksforløp, forelegges Drammen byrett protokoller fra 

avholdte styremøter i avisen Bygdeposten A/S 15.06.00 og 29.08.00 (jfr. vedlegg 7). Såvel det 

protokollerte som det ikke-protokollerte må nødvendigvis tilbakevise det påståtte fra saksøkte. 

Det anførte grunnlag for og den framførte begjæring angående fratredelse, bestrides følgelig. 

 

Prosesskriv fra saksøker til de øvrige framstilte påstander fra saksøkte 

Gitt tilhold i en rettsstat - ergo å kunne påregne at de gjeldende rettsregler ville bli etterfulgt  

- å kunne påregne at et saksforholds ufravikelige fakta ble tatt til etterretning fra dommerhold 

- ville ytterligere tilbakevisning av saksøktes påstander hinsides belegg, vært unødvendig.  

 

Men, tuftet på vidtfavnende kjennskap til og ditto dokumentasjonsbesittelse angående den 

ikke-rettsstatlige rettsutøvelse, valgte Mjøseng/Hiåsen å begå en detaljert tilbakevisning av 

det påstandsframstilte. Dette vedlagt store mengder dokumentasjon angjeldende de forhold og 

tilstander som var belyst i Bygdeposten. I tillegg ble omfattende materiale fra tidligere 

publisering i avisen Fædrelandsvennen framholdt. Herunder helsideoppslag publisert under 

overskriften ”Like frivillig som Gestapo”. Og til denne artikkel, besørget redaksjonelt innfelt  

- FAMPOs og Hiåsens adresse og tlf.nr. Enkelt nok - hvordan kunne framholde som utillatelig 

for redaktør Mjøseng å begå sammenlignbar publisering?  

   

I etterkant av organisasjonen FAMPOs åpne møte i Åndalsnes 10.10.98 publiserte Åndalsnes 

Avis en leder under overskriften ”Det kan da ikke være løgn”. Det gjengis fra denne lederen 

inkludert i materialet forelagt ”Bygdepostsakens” dømmende aktører - for påvisning av 

forestått publisering i andre medier angående FAMPO og det virke organisasjonen utøver:  

”Folkemøtet på Åndalsnes kino lørdag ettermiddag gjorde inntrykk - sterkt inntrykk”. Og 

fortsettelig: ”Klump i halsen og tårer - ikke det minste rart når historiene ble fortalt. Jurist som 

holdt tale om etikk og menneskerettigheter i psykiatrien og ikke minst en leder for 

organisasjonen Folkeaksjonen mot psykiaternes overgrep (FAMPO), Dag Hiåsen, som var 

svært engasjert i sine innlegg.” - ”Kan alt være sant?” - Etter å ha vist til vitneprov fra en 

rekke personer angående bestialske overgrep mv., fortsettes lederen: ”Om jeg er blåøyd? Nei 

på ingen måte!” - ”Jeg spør meg selv etter folkemøtet: Hvor er menneskeverdet i 

velferdsstaten Norge? Jeg håper virkelig at snøballen kommer til å rulle raskt og over hele 

landet nå. De lukkede dører må åpnes. Forholdene må fram. Alt må tåle dagslys. Varme, 

kjærlighet og omtanke må bli grep som kveler kynisme, tvang og overgrep”.   

 

Hva ble belyst i Bygdeposten?  

Finner du det uklart hva dette omhandler? Stopp opp her! Bla fram til vedleggene. Les først 

vedlegg 1-6. Still deretter de følgende spørsmål til deg selv: Hvorfor uttillatelig å sette dette 

på trykk? Hvorfor må ikke jeg få vite om dette? Hvorfor må ikke de utsatte for konstruerte 

psykisk syk-påstander, for ran- og nøytraliseringsarrangementer etc., tillates adgang til ytring? 

Hvorfor må i tillegg den/de som forestår offisiell representasjon av utsatte, i den aktuelle 

sammenheng FAMPO/undertegnede, ikke tillates adgang til å komme til orde? 

  

I løpet av perioden 01.04.00 til hun 08.09.00 ble oppringt fra avisens styreformann, omtalte 

og  belyste Mjøseng hele 2 av de saksforhold hvor Hiåsen og organisasjonen FAMPO, med 

registrert adresse innenfor avisen Bygdepostens primære dekningsområde - var direkte 

involvert. I tillegg utferdiget og publiserte Mjøseng ledere med varierende tilknytning til de 

omhandlende forhold. Og, hun publiserte et intervju med Knut Bye, fra Sigdal. I dette 

intervjuet uttrykte Bye, samt flere, støtte til det virke FAMPO/undertegnede utfører. 
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Først til det i tid senest omtalte av de benevnte saksforhold, angjeldende en kvinne fra 

Bærum. I tilknytning til presentasjon av kvinnens situasjon og saksforhold (jfr. vedlegg 3) 

publiserte Mjøseng faksimile av et brev tilsendt den aktuelle kontrollkommisjon fra kst. 

overlege Kruska ved Blakstad sykehus. I dette brevet er det vist til ”kommunikasjonssvikt 

innenfor Blakstad-systemet” og på dette grunnlag ”den uheldige situasjon som pasienten er 

kommet i”. Hvilken pasient? Fra de øvrige dokumenter forelagt ”Bygdepostsakens” 

dømmende, framgår det at kvinnen ikke var innlagt ved institusjonen. Det framgår at hun ikke 

var underlagt noen tvangsparagraf i.h.t. gjeldende psykiatrilovgivning. Og, fra journalutskrift 

framgår det at tutorerklæring ikke forelå! Gitt dette utgangspunkt - tre ganger i løpet av kort 

tid våren 2000 ble kvinnen oppsøkt i sitt hjem - to ganger lovstridig medbrakt fra hjemmet. 

Den tredje gangen måtte de oppsøkende fra ”uteteamet” v/Blakstad sykehus returnere med 

uforrettet sak. I telefonsamtale med undertegnede, som kvinnens fullmektig, måtte de utsendte 

avhenterne vedgå å være i manko av innleggelsesdokumenter! Omtalte telefonsamtale og 

påfølgende telefonhenvendelser fra undertegnede til overlege Siw Krüger og 

kontrollkommisjonens formann - foreligger lydbåndtapet. Et materiale forelagt ansvarlig 

redaktør Mjøseng som dokumentasjonsbelegg til den aktuelle publisering.   

 

”Hun er blitt svært lite pent behandlet”. Dette uttrykt av overlege Krüger angående den 

omhandlende kvinne i telefonsamtalen med undertegnede. - ”Svært lite pent behandlet”. Det 

innbefatter i den aktuelle sammenheng to lovstridige frihetsberøvelser! Forhold som klart  

rammes av straffelovens § 390 A. Forhold som, tilhenvist den foreliggende dokumentasjon  

- i en rettsstat - kvalifiserer for strafferettslige reaksjoner overfor utøverne av ugjerningene.  

I en rettsstat… - men, ikke for de utstyrte med medlemskort - påtegnet ”Det etablerte Norge”! 

 

Til det andre av de to saksforhold - eller riktigere, sakskompleks - omtalt i tre artikler i 

Bygdeposten av ansvarlig redaktør Mjøseng. I denne forbindelse gjengis det innledningsvis 

fra en artikkel gitt overskriften ”No skulle Kåre ha levd”, publisert i avisen Sunnmørsposten 

17.07.01: ”Må ha visst” - under denne selvsettende betegnelse skriver journalist Kjetil 

Haanes: ”For dei må ha visst i alle fall dersom dei av og til tok seg bryet med å lese nokre av 

dei hundrevis av faksane dei fekk frå den no avdøde fiskefusk-avsløraren Kåre Torvholm frå 

Moldtustranda. Og her kjem forklaringa på tittelen til denne kommentaren. I det siste er det 

nemleg mange som har ringt meg og sagt ”no skulle han Kåre ha levd” eller ”dette skulle han 

Kåre ha fått oppleve”, etter kvart som fiskefusksakene har vorte rulla opp. Fleire aktive 

fiskarar har også teke kontakt og sagt at ”hadde du berre visst kor rett han Kåre hadde”, og ein 

tidlegare sentral fiskeripolitikar og Torvholm-kritikar måtte til slutt også vedgå at ”han Kåre 

hadde visstnok mykje rett, likevel””.   

 

Under avsnittsoverskriften - ”Åtvara journalistar” - fortsetter Haanes:   

”Historia dømer, og domen kan verte nådelaus, ikkje minst for dei som vert avslørte for å ha 

spelt med falske kort. Enkelte av desse går i dag litt stille i dørene, mellom anna dei som i si 

tid kontakta journalistar og kom med råd om at journalistane måtte halde seg vekke frå Kåre 

Torvholm. Viss ikkje ville dei verte sett på som useriøse og ville få problem med å skaffe seg 

informasjon vart det sagt. Kåre Torvholm ville ha sanninga fram, ikkje minst for å få slutt på 

at enkelte i maktposisjonar utnytta posisjonane til å skaffe seg fordelar. Dette ville han, fordi 

han ville ha rettferd og like vilkår for alle”. 

 

Hvorfor denne omfattende gjengivelse fra Sunnmørsposten angjeldende Kåre Torvholm? 

I denne ligger det en implisitt, ikke historisk, men nåtidig nådelaus dom. Aktørene er avslørte 

for å ha spelt - med de avskyeligste falske kort. De er påhengt dommerkappe i De etablertes 

Norge. Denne dommerframferd omhandler det aktuelle saksforhold - ”Bygdepostsaken”. 
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Hvor og av hvem ble det forestått omtale av at påtalemakten, i framført påtegningsark, søkte  

Kåre Torvholm og Oddmar Remøy framstilt for mentalobservasjon - og, som om ikke det 

skulle være mer enn tilstrekkelig - påstått såvidt ”psykisk sjuke” at det skulle begrunne behov 

for psykiatrisk sikring? Det skulle vel ikke tilfeldigvis være i Bygdeposten - forestått av 

ansvarlig redaktør Mjøseng - etter forutgående presentasjon av dokumentasjon fra Hiåsen? 

 

Kort i forveien for dette groteskt tilsiktede nøytraliseringsopplegg fra påtalemakten, opptrådte  

Torvholm og Hiåsen som prosederende på Remøys vegne ved kontrollkommisjonsbehandling 

angjeldende tvangsinnleggelsen av sistnevnte ved Sunnmøre Regionsykehus (SMR) i 

Ålesund. Til saksforholdet Mjøseng versus Bygdeposten A/S, ble de aktuelle dømmende 

forelagt bl.a.: Offentlig utstedte dokumenter hvor Torvholm/Hiåsens offisielle representasjon 

framgår - utdrag fra innleggelsesskriv - og - opphevelse av innleggelsesvedtak. 

  

Opphevelse av innleggelsesvedtak! Et par dager i etterkant av nevnte tvangsinnleggelse 

samtalte jeg pr. telefon med kst. overlege Sommerfeldt ved SMR i Ålesund. Fra undertegnede 

ble avkrevd umiddelbar utskrivelse av Remøy. Videre - at tvangsmedikamentering ikke skulle 

anvendes, samt at han ikke skulle utsettes for grunnløs påklistring av psykiatrisk diagnose.  

 

Som det framgår fra de saksanliggende dokumenter, jfr. opphevelse av innleggelsesvedtak, 

ble samtlige forhold etterkommet. I telefonsamtalen mellom Sommerfeldt og undertegnede 

framholdt førstnevnte at hun med grunnlag i den ryddige framstilling fant det uproblematisk å 

forholde seg til FAMPO og undertegnede. Takk det samme, kunne jeg tilkjennegi. Det er 

uproblematisk å forholde seg til de som måtte evne å opptre ryddig og redelig. En betegnelse 

som på intet vis kan anvendes hva angår den utviste framferd fra ”Det etablerte Norges” 

juristeriaktører i tilknytning til de aktuelt omhandlende forhold. 

 

Da Mjøseng innledet med å forestå omtale av ytringsknebling, ikke-rettsstatlig rettsutøvelse, 

nøytralisering v/psykiatribruk mv. i Bygdeposten - hvilken situasjon var det å anta forholdelse 

til? - ”Historia dømer og domen kan verte nådelaus”, skriver hovedtillitsvalgt i Orkla Media, 

Kjetil Haanes. Her bør det bli uhyggelig vanskelig å svelge unna for noen og enhver. 

  

På Sunnmørspostens forside 17. januar 2000 kunne følgende overskrift leses: ”Livredd etter 

drapstruslar” - og fortsettelig: ”19. desember fekk Katrin Torvholm frå Moldtustranda vite at 

hennar to månader gamle dotter Sara ville verte utsett for ei ulukke”. Haanes redegjør s.6: 

”(…) at det var gått ut ordre om å iverksetje tiltak for å få nøytralisert Kåre Torvholm og to av 

hans nære medspelarar.” (Torstein Leon Hansen og Dag Hiåsen.)  

 

I utgangspunktet, og egentlig av underordnet betydning, men Katrin Torvholm fikk ikke rede 

på innholdet i den henvendelsen som var rettet til hennes far, Kåre - den tilkjennegitte dato. 

For, da Kåres telefonnummer framkom på mitt display på kveldstid den 19. desember, og jeg 

straks etter å ha løftet av telefonrøret hørte Kåres stemme - var det ikke vanskelig å oppfatte at 

noe var fryktelig galt. ”Eg veit ikkje - eg må spele av noko for deg, Dag - og så tek vi det 

etterpå”. Etter å ha avspilt et kutt fra den lydbåndtapede telefonhenvendelsen, uttrykte Kåre: 

”Eg har ikkje sagt det til nokon ennå, ikkje til kjerringi, ikkje til ho Katrin … ka skal eg gjera, 

Dag? Det var første gang jeg kunne registrere at Kåre var rådvill. Det ble en lang samtale og 

en oppfølgende påfølgende natt. I samråd kom vi fram til hvem som burde og måtte 

informeres - og om hva - samt i hvilken rekkefølge.     

 

Den 18.01.00, med henvisning til foregående dags publisering i Sunnmørsposten, skriver 

journalist Vegard Johnsen i Bygdeposten under overskriften ”Skal nøytraliseres”: ”Dag 
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Hiåsens nære samarbeidspartner Kåre Torvholm, hadde mottatt drapstrusler mot sine egne 

barnebarn. I truslene blir det også slått fast at Dag Hiåsen skal ”nøytraliseres””. Ansvarlig 

redaktør Mjøseng var ikke tilstede ved nevnte anledning (kursdeltakelse). Men, etter først å ha 

blitt forelagt omfattende dokumentasjon, fulgte Mjøseng opp. Den 01.04.00 publiserte hun en 

artikkel i anledning kontrollkommisjonsbehandling av tidligere benevnte tvangsinnleggelse.  

  

”Gått ut ordre om å iverksetje tiltak for å få nøytralisert Kåre Torvholm og to av hans nære 

medspelarar”. - Iverksetje tiltak! - ”To månader gamle dotter Sara verte utsett for ei ulukke”.    

Verte utsett! De som måtte finne det bekvemmelig - å verte utsett til avstumpning av den  

propaganda de serveres i den etablerte stat i statens medier - vil neppe bry seg med å bli 

forstyrret i sin adopterte virkelighet. De historiske døme viser det. Når mange nok tillater seg 

å bli adoptører av og eksponenter for likegyldighet - for ” å snu seg vekk” - vil de samlede 

bidrag utgjøre forfallssamfunnets fundament. 

 

Iverksetje tiltak. Iverksettelse av arrangert ulykke hvor små barn utpekes som målobjekt! Gitt 

formålet å besørge endelig nøytralisering av han som ville ha sanninga fram. Få brakt til 

endelig taushet - han som ville ha rettferd og like vilkår - for alle.  

 

Denne rapporten er ikke å anbefale som lektyre for skolerte til kjapp-kjapp-lesning. For, den 

påfølgende påvisning innbefatter nødvendig forholdelse til vedlagte dokumentasjonsbelegg og  

øvrig tilhenvist kildemateriale. Innbefatter å kunne registrere at sammenstilte gjengivelser fra 

anførte kilder - tilkjennegir at A nødvendigvis må medføre B, at C må utelukke D osv.  

 

Såframt et øyeblikks edruelighet er å kunne påkalle, og fungerende hjerneceller måtte være 

tilgjengelige - hvordan kunne ”sammenstille”: 

i) At påtalemaktens aktør (jfr. vedlegg 1) avkrevde Kåre Torvholm framstilt for  

mentalobservasjon - tillagt ”behov” for at han måtte underlegges psykiatrisk 

sikring - med: 

ii) Meddelt fra hovedtillitsvalgt i Orkla Media: ”Kåre Torvholm ville ha sanninga 

fram”. - ”Dette ville han fordi han ville ha rettferd og like vilkår for alle”.  

 

”Rettferd og like vilkår for alle”. - Versus: ”Utnytta posisjonane til å skaffe seg fordelar”. 

Tiltak for å opprettholde de etablertes fordeler: Ulykkesarrangement og psykiatri-ordning!  

Det etablerte Norges dømmende var forelagt - men besørget sabotasje - av vedlagte 

påtegningsark. Offentlig utstedt dokument sitert fra i Bygdeposten! 

  

Hvilken utillatelighet ble begått av Mjøseng - og følgelig også av Radio Modum?  

”Journalistane måtte halde seg vekke frå Kåre Torvholm”. Dette opplyst i Sunnmørsposten av 

hovedtillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes - etter Torvholms bortgang. Det utillatelige: At  

FAMPO/Dag Hiåsen - med belegg i dokumentasjon - ble gitt adgang til ytring angjeldende 

hva Kåre Torvholm m.fl. ble utsatt for. Det uttillateligste - dokumentene innbefattet påvisning 

av de etablertes kriminelle virkeutfoldelse. Innbefattet påvisning av hvordan det besørges  

nøytralisering av de som avdekker den etablerte klans ran ”bak mål”-virksomhet! 

 

”No skulle Kåre ha levd”. Det trekkes ikke det minste i tvil at dette utsagnet fra Kjetil Haanes 

er oppriktig ment. Men, det framholdte må ubønnhørlig innebære at det er å felle en nådelaus 

dom, ikke kun over de utøvende dømmende. Men, også over de journalister som: ”Held seg 

vekke frå” - å meddele sanninga. ”Held seg vekke frå” å omtale de faktiske forhold. Over de 

redaksjoner og journalister som lokklegger den avskyelige ikke-rettsstatlige rettsutøvelse mv. 

En - nåtidig nådelaus dom! 
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Et rettsvesen på avveie. ”Det etablerte Norge” - en stat i staten 

”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”, de til enhver tid øvrige 

gjeldende rettsregler, de hevdvunne folkerettslige regler og prinsipper - et saksforholds fakta, 

framført bevismateriale - og, ikke minst, ”Speedily by a court” samt ”Equality of arms”, 

kontradiksjons- og likebehandlingsprinsippet - må være å framholde som grunnleggende for 

en rettslig behandling av saksforhold. - Tilsiktet tuftet på rettsstatlige prinsipper. 

  

Rettes fokus mot et individs adgang til å bli etterkommet fundamentale menneskelige 

rettigheter, må rett til ytring framheves som kanskje å tillegges størst betydning. Det aktuelle 

saksforhold ikke kun innbefatter, det omhandler, i første rekke ytringsfrihet. Eller riktigere, 

det omhandler de etablerte tilstander - og ergo etablert ytringsknebling/sensur. 

 

I tilsvaret til den uttatte stevning angående usaklig oppsigelse av Mjøseng presenterer 

Bygdepostens prosederende konstellasjonen ”Det etablerte Norge”. De aktuelle spørsmål å 

stille må være: Hvem innbefattes av, hvem er ”eiere” av ”Det etablerte Norge”? Er og skal 

adgang til ytringsfrihet kun være å forbeholde - ”eierne” av ”Det etablerte Norge”?  

 

I henhold til det uttrykte fra den dommer som ble utpekt til å lede hovedforhandlingen av 

saksforholdet Mjøseng versus Bygdeposten A/S, er enkelte emner/temaer å anføre som  

utillatelige å omtale. ”Ingen rettssikkerhet”, anvendte ansvarlig redaktør Mjøseng som en 

avsnittsoverskrift. - Til den utillatelig framførte belysning! 

 

Påvirkning, avhengighet, mental ubalanse/psykisk lidelse, ”ikke innsikt i egen situasjon”…   

Tilnærmet enhver som måtte våge dokumentasjonsbelagt påvisning av de etablertes lysskye 

og kriminelle virksomhetsutøvelse, må påregne omfattende utsettelse for 

påstandsframstillinger av denne karakter - i statsdannelsen ”Det etablerte Norge”.  

 

Påstander og beskyldninger. Diskreditering og stigmatisering - man tildeles haglskurer av 

stemplinger dersom man risikerer å framholde som grunnlag for påvisning - det mest useriøse  

gitt mulig å framholde i de opplystes Norge: Konkretiserte kildeanvisninger. - De etablerte er 

tiltrengende av en kunnskapsrik befolkning opptrent til å sluke deres troverdige personangrep. 

Deres generaliserende personangrep. For de troverdige passer det ikke å befatte seg med å 

forsøke imøtegåelse av sak - av det framholdte fra ”objekt” de kan opplyse at ødelegger for 

enhver og alle. De som belegger det de framholder med dokumentasjon - og følgelig 

ødelegger for enhver og alle - kan ikke tillates adgang til ytring i det demokratiske Norge!   

 

Det er åpenbart, skriver de dømmende i Borgarting. - Når påberopte åpenbaringstilkomster og 

spekulative framstillinger framholdes som jus, og framført bevismateriale bl.a. i form av 

offentlig utstedte dokumenter, ikke er ”rettslig relevant” - synes den bibelske betegnelse ”det 

er fullbrakt” å ligge snublende nær. Fullbrakt ikke-rettsstatlig rettsutøvelse! 

  

”Ingen rettssikkerhet” - skrev Mjøseng i Bygdeposten. De eksisterende ikke-rettsstatlige 

rettstilstander ble gjentatte ganger påpekt og påvist i programforsendelser fra Radio Modum.  

Fasiten: Gjennomført uredelighet, de skitneste påstandsframstillinger, falske forklaringer  

- dommerbegått mened - er fulgt til punkt og prikke hva det angjeldende saksforhold angår. 

 

Det saksaktuelle rettslig konstruerte påstandskorthus - tåler ”åpenbart” ikke å bli blåst på. 

En gjennomgang av de sentrale saksanliggende dokumenter - det framførte, men saboterte 

ubestridelige bevismateriale - påviser uomtvistelig de groteske rettstilstander:  

I den etablerte - stat i staten!   
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II) ”BYGDEPOSTSAKEN” - DET ”RETTSLIGE” FORLØP 

 

Framføring av mistillit fra saksøker mot byrettsdommer Hagelund  

Til å administrere saksforholdet Mjøseng versus Bygdeposten A/S ble utpekt byrettsdommer 

Hagelund v/Drammen byrett. Allerede i forkant av byrettsdommerens behandling av 

saksøktes begjæring om fratredelse for Mjøseng - var Mjøseng og Hiåsen uttrykkelig meddelt 

- hvilket hold denne aktør representerte. 

 

Flere forhold lagt til grunn, men særskilt framhevet insinuasjon av ”ikke innsikt i egen 

situasjon” mot saksforholdets saksøker angjeldende ikke å ville la seg påtvinge representasjon  

av advokat, neglisjering av saksøker Mjøsengs påberopelse av bestemmelsene fra ”Lov om 

styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”, samt tilsendelse med svarfrist utløpt 

mottaksdato angående prosessfullmektigspørsmålet - ble mistillit/habilitetsinnsigelse mot 

byrettsdommer Hagelund - framført fra saksøker. 

 

Uthengning av Hiåsen til Drammens Tidende 

I påvente av å bli tilkommet avgjørelser til fratredelsesspørsmålet samt den framførte mistillit 

kunne Mjøseng og Hiåsen registrere uttalelser fra Drammen byrett v/byrettsjustitiarius 

Karlsrud og byrettsdommer Hagelund, avgitt til Drammens Tidende 25.04.01. Her ble det 

søkt framstilt som at saksøker Mjøsengs habilitetsinnsigelse mot byrettsdommeren var tuftet 

på et denne nektet Hiåsen adgang til å representere henne. Søkt framstilt - kun det framholdte 

fra saksøker i hennes habilitetsinnsigelse utgjorde agenda for uttalelser i den aktuelle 

forbindelse. Følgelig - hvordan framleite beveggrunn for Drammen byretts aktører til å rakke 

ned på undertegnede i denne sammenheng? Kan tegninga fra byrettens aktører - at de måtte 

benytte også denne ikke-anledning til negativ stempling av undertegnede - være vanskelig å 

oppfatte? Den som i enhver sammenheng utfører det tunge arbeidet - må vekk. - Så enkelt! 

 

Med henvisning til det uttalte til Drammens Tidende rettet jeg telefonhenvendelse til 

byrettsjustitiarius Karlsrud. Etter gjentatte spørsmål fra min side angående de avgitte 

uttalelser, blir jeg meddelt fra Drammen byretts justitiarius at dersom han hadde begått falsk 

framstilling: ”Så beklager jeg nå det”. Dette evnet - fra en byrettsjustitiarius!  

 

Den foreligger lydbåndtapet, også telefonsamtalen med byrettsjustitiarius Karlsrud. Den 

selvsamme Karlsrud som i den selvsamme samtale også nektet å besvare spørsmål angående 

selvbegått sabotasje av saksøkers påberopte bestemmelser fra ”Menneskerettsloven”. 

 

Ikke ”rettslig relevant” - denne framstilling av undertegnede ble avgitt fra byrettsdommer 

Hagelund. Med Hiåsen besørget utestengt, og framstilt på det aktuelle vis til Drammens 

Tidende, kunne skyts og angrep innrettes mot Mjøseng.  

 

Det anførte grunnlag for og den påfølgende slutning til habilitetsinnsigelse  

”Byrettsdommer Terje Hagelund viker ikke sete som inhabil i saken”. Som begrunnelse for 

denne beslutningen ble følgende framholdt fra byrettsjustitiarius Karlsrud: ”Den eneste grunn 

som er anført i denne sak, er de avgjørelser dommeren har tatt”. 

 

Det gjengis fra saksøkers framførte mistillit mot byrettsdommer Hagelund av 30.03.01: 

”Dommer Hagelund ikke kun tilsidesetter saksøkers veldokumenterte grunnlag for ikke å 

inneha tillit til advokater. Ved å hevde at: ”Dette er et hensyn som er særlig viktig også for 

saksøkeren” - når saksøker har gitt uttrykk for det stikk motsatte, når saksøker har frambrakt 

samt i tillegg er i besittelse av omfattende dokumentasjon for det rakt motsatte av det av 



 16 

dommer Hagelund upåviste påståtte - jfr. saksøktes/saksøktes advokats anvendelse av 

tilsvarende metode - er det en diagnostisering av typen ”ikke innsikt i egen situasjon”  

dommer Hagelund uten et fnugg av grunnlag, er framfører av. Det er som tidligere påpekt   

bl.a. veldokumenterte saksforhold hvor grunnløse ”syk i hodet”-påstander er framført/ 

anvendt, saksøker har belyst i Bygdeposten”. 

 

Her framgår det uomtvistelig hvilken begrunnelse saksøker Mjøsengs framførte mistillit var 

tuftet på. Kun henvisning til det manglende grunnlag hva angår prosessfullmektigspørsmålet  

- ikke beslutningen - var anført fra saksøker i tilknytning til den framførte mistillit. Det 

framstilte fra Drammen byrett innebærer følgelig ”rettslig relevant” falsk forklaring.   

- Dette samboende i saksøker Mjøsengs postkasse med: 

   

Byrettsdommer Hagelunds framstilling til fratredelsesspørsmålet 

Allerede ved Drammen byretts behandling av fratredelsesspørsmålet var Hiåsen utestengt fra 

adgang til prosessuell representasjon. Med dette ”ordnet” og henvist til at Mjøseng ufravikelig 

opptrådte som selvprosederende, hennes framførte habilitetsinnsigelse mv. - burde det ikke 

være å forvente at noe som liknet rettsstatlig rettsutøvelse inklusive etterrettelig forholdelse til 

de saksangjeldende fakta, ville bli forestått fra Drammen byrett? Byrettsdommer Hagelunds 

framstilling til fratredelsesspørsmålet - følger vedlagt, jfr. vedlegg 11… 

 

En rettslig avgjørelse, det være forestått på nivå slutning, kjennelse eller domsavsigelse, vil i 

regelen være tuftet på en forutgående drøftelse eller premissangivelse. Sentralt hva angår 

vektlegging mht. den avgjørelse som skal treffes, står saksforholdets ufravikelige fakta og de 

framførte bevismidler inklusive den beviskraft bevismidlene er å tillegge. 

 

Fra saksøkte Bygdeposten A/S var saksforholdets reelle altomfattende søkt innbakt under den 

framførte begjæring om fratredelse. Som det framgår fra byrettsdommer Hagelunds 

framstilling under dennes ”Retten Bemerker” - ble saksøktes u-påviselige påstandssmørje og 

grunnløse beskyldninger - mer enn overstigende ivaretatt av Drammen byretts aktør! 

 

Henvist til at byrettsdommeren var tillagt oppgaven som administrerende av saksforholdets 

hovedforhandling, ville det ergo ”ligge i kortene” at denne aktørs framstilling til og 

påfølgende slutning vedrørende fratredelsesspørsmålet - også ville utgjøre saksforholdets 

endelige utfall. Finalen ville følgelig måtte kunne være å framholde - som forhåndsavspilt på 

byrettsdommerens kontorpult. 

  

Hva er - å forefinne framstilt i vedlegg 11- byrettsdommer Hagelunds ”Retten bemerker”? 

Må det kunne forespørres i hvilken type rettsstat den aktuelle ”rettslige relevans”, er relevant?  

Bla fram til vedlegg 11. - Forsøk før du leser videre å registrere den galeste rettsgalskapen.    

Først her angjeldende det ”rettslig relevante” - av metodisk art:  

  

1) Drøftelse. 

Hva innebærer det, hva må det innbefatte - å forestå en drøftelse? Kan noen, skimte 

antydning til en drøftelse under byrettsdommerens ”Retten Bemerker”? Å måtte 

forklare at en rettslig drøftelse innebærer tilkjennegivelse av det framholdte fra et 

saksforholds begge parter - det burde være skammelig å få til ikke å oppfatte. Måtte  

noen kunne leite fram saksøker Mjøsengs framholdelser - framførte argumentasjon? 

Hvor leite for å finne ”det opplyste” og det ”redegjorte for”? Byrettsdommer 

Hagelunds kopimaskin vet svaret! Det foreligger også vedlagt - jfr. vedlegg 10: De 

framstilte påstander fra saksøkte Bygdeposten A/S i tilsvaret til den uttatte stevning!  
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2) Saksforholdets fakta. 

Hvor måtte saksforholdets ufravikelige fakta framkomme - i den ”rettslig relevante” 

framstilling fra Drammen byretts aktør? Måtte noen kunne se benevnt saksforholdets  

uomtvistelige utgangspunkt? Styreformann Larssens oppringning av Mjøseng 

08.09.00 - tuftet på henvendelser fra eksternt hold. Nei, det måtte gis anonymitet           

også i den ”rettslig relevante” framstilling! De framholdte protokoller fra avholdte 

styremøter i avisen Bygdeposten hvor det framgår at intet hva angår den aktuelle 

publisering var påtalt overfor Mjøseng i forkant av styreformannens oppringning av 

henne 08.09.00 - hvor i den ”rettslig relevante” byrettsdommers framstilling måtte 

dette påstandstilbakevisende faktum kunne skimtes?  

  

Byrettsdommer Hagelund: ”Avgjørende for rettens oppfatning i fratredelsesspørsmålet 

er det som en følge av hennes fravik fra avisens redaksjonelle basis (…)”. Registrer 

det anførte - nedfelt som avgjørende! Hennes fravik. - Det avgjørende innbefatter kun 

Mjøseng, ikke Hiåsen! Hva er avgjørende! Hennes - fravik fra avisens redaksjonelle 

basis! Derved er det fra nevnte hold uomtvistelig statuert at det omhandlet den aktuelt 

begåtte publisering. Hva måtte byrettsdommeren følgelig være å avkreve? - Å forestå 

etterrettelig tilhenvisning til - det trykksatte i Bygdeposten!  

   

Offentlig utstedte dokumenter - sitatgjengitt fra i Bygdeposten - hvor er de blitt av? I 

byrettsdommerens ”rettslig relevante” framstilling er dokumentene sabotasjeryddet 

bort! Øvrige offentlig utstedte dokumenter forelagt den aktuelle rett, eksempelvis fra 

Sunnmøre Regionsykehus, Ålesund - hvorfra det ufravikelig framgår at Hiåsen foresto 

offisiell representasjon av Remøy - måtte nødvendig besørges inkludert av 

byrettsdommerens ”rettslig relevante” underslag av fakta.  

 

”Retten er enig med saksøkte i at hun derved har fraveket avisens redaksjonelle 

grunnlag idet dette emne ikke er sammenfallende med det lokalaviskonsept hun som 

redaktør i avisen Bygdeposten var bundet av”, skriver byrettsdommer Hagelund - og 

viser til ”flere reportasjer og ledere i Bygdeposten om det ”skjulte Norge””. Graden av 

alvorlighet hva angår byrettsdommerens tilhenviste titulering, skal jeg komme tilbake 

til. Først her angående ”lokalaviskonseptet” - 3355 Solumsmoen er adresse for 

tilskrivelse av Hiåsen, bosatt i Sigdal kommune - 3355 Solumsmoen er hovedadresse 

for organisasjonen FAMPO. Tilhører, eller tilhører ikke, Sigdal kommune, avisen 

Bygdepostens primære dekningsområde? Publisering av et intervju av Knut Bye, 

bosatt i Sigdal kommune, samt utferdigelse og publisering av ledere hvor Mjøseng 

omtalte og kommenterte den lokale Radio Modums sendinger - hvordan kunne få til å 

framstille dette - til å være i strid med ”det lokalaviskonsept hun som redaktør i avisen 

Bygdeposten var bundet av”? 

 

Må jeg kunne anmode leseren - om å lese høyt for seg selv - det evnet uttrykte fra 

byrettsdommeren: Dette emne - ikke sammenfallende med… - Kan Drammen byrett 

henvise til en forbudsliste hvor det måtte være anført hvilke emner det er utillatelig å 

belyse? De aktuelle emner - forbudt for belysning - er det en særbestemmelse gitt 

gyldighet kun for Bygdeposten dette omhandler? Eventuelt en særbestemmelse som 

måtte innbefatte samtlige ikke-riksdekkende A-presse-enheter? 

 

Er det for bosatte innenfor avisen Bygdepostens primære dekningsområde utillatelig å 

uttale seg angående bestemte emner? Er det forbudt å omtale overgrep og alvorlige  

forytelser begått av utvalgte? Forbudt å omtale alvorlige menneskerettighetsbrudd? 
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Arbeiderpressens lokalaviskonsept er tilhenvist av byrettsdommeren. Hvor i dette 

konseptet måtte det være nedfelt - at ”dette emne” er unntatt fra adgang til omtale? 

 

Det publiserte innhold framgår fra rapportens vedlegg. Hvilke betegnelser  

påstandsprodusenter måtte finne opportunt å søke påhengt den aktuelle publisering, er 

uten betydning! Det lesekretsen har kunnet lese i avisen - den foreståtte publisering, 

forelagt den aktuelle rett - var retten å pålegge å ta til etterretning. Hvilken ”rettslig 

relevant” etterrettelighet er anført av byrettsdommere under hans ”Retten bemerker”? 

Overensstemmer byrettsdommerens ”etterrettelighet” med det som har stått på trøkk i 

Bygdeposten? - For selvstendige lesekyndige: Påviselig ikke! 

   

”Det opplyste” og ”redegjort for”. Saksøktes påstandsframstillinger er tildelt 

konkluderende anføring av byrettsdommeren. Saksøktes referatutferdigelse fra det 

avholdte møtet mellom partene 10.10.00 stilt opp mot det anførte fra selvsamme 

saksøkte i oppsigelsesgrunnlaget: Rettslig relevant er det ”redegjort for og opplyst”  

- falsk forklaring lagt til grunn for oppsigelsen!  

  

3) Framførte bevismidler.   

Fra hvilken av saksforholdets parter ble den aktuelle rett forelagt bevismateriale som 

innbefattet beviskraft mht. det framholdte fra parten? Beviskraft angående det forhold 

sakstilfellet omhandlet - den anførte grunngivning for oppsigelsen av Mjøseng.   

 

            Måtte noen kunne skimte at byrettsdommeren har framholdt tilkjennegivelse - av det  

            forelagte bevismateriale fra saksforholdets saksøker? Et materiale som innbefatter  

            dokumentert belegg mht. riktighet hva angår det aktuelt publiserte i Bygdeposten. Et  

            bevismateriale av validitet offentlig utstedte dokumenter! Enda ”verre” - det som har  

            stått på trøkk i Bygdeposten ”trænger ikke bevis”. Årsak: Det må uvilkårlig være å  

            framholde som kjensgjerninger. Det gjengis fra tvistemålslovens kap.14, § 186, første  

            ledd: ”Kjendsgjerninger, som er vitterlige, eller som retten umiddelbart har iagttat  

            under saken, trænger ikke bevis”. Hvilken type ”iagttagelse” har byrettsdommeren  

            ”evnet”? Sabotasje av kjensgjerninger, sabotasje av offentlig utstedte dokumenter!  

                         

            Hvilken underbygging har saksøkte, Bygdeposten A/S, framført som belegg for   

            sine påstander? Det vises til tilsvaret til stevningen (vedlegg 10) og det framstilte i  

            fete typer gitt den opphøyde benevnelse: 3. RETTSLIGE ANFØRSLER. Fra pkt.  

            3.1 i saksøktes ”rettslige anførsler” gjengis følgende ”opplysninger og redegjørelser”:   

            ”(…) hun skrev flere reportasjer og ledere i Bygdeposten om ham og hans   

            likesinnede”. - ”Hiåsen og hans ideologiske korstog mot det etablerte Norge”.  

            - ”Saksøkers adferd etter at hun kom tilbake fra ferie (…)”. - Hva er dette? Påstander  

            underbygd ved henvisning til påviselige forhold - eller konstruksjon av fantasifostre    

            for advokatetisk stankende å framstille et belegg for personangrep?  

             

            Under pkt. 4. ”Til begjæring om fratreden”, framholder saksøkte, Bygdeposten A/S: 

            ”Som det har framgått ovenfor i pkt. 3.1 vil saksøker for fremtiden være uegnet som 

            redaktør i Bygdeposten på grunn av sin avhengighet av Hiåsen og den manglende  

            dømmekraft som dette avhengighetsforhold har ført til” (undertegn. uthevelser).  

 

            For enhver som ikke har kjøpt det absolutte etiske og kunnskapsbaserte forfall, må den  

            makabre metodebruk framstå ved seg selv. ”Som det har framgått ovenfor i pkt. 3.1”,  

            skriver saksøktes prosederende. Hva har framgått ovenfor - i pkt. 3.1? Som belegg  
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            for det påstands-konkluderte har saksøkte henvist til egne påstands-konstruksjoner!  

            I den konkluderende framstilling er ytterligere advokatproduserte personangrep  

            innbakt. - ”Rettslige anførsler”! De har vitterlig opplyst og redegjort for - hva jus   

            er, hva som er ”rettslig relevant” - saksøktes advokatetiske påstandskonstruktør og  

            kopimaskinen i Drammen byrett! 

               

            Hva ble etterlyst fra undertegnede? Riktig - belegg av påviselig karakter - til de  

            framstilte påstander. Hvor måtte det framgå fra saksøktes ”bevis” vedlagt tilsvaret til  

            stevningen at dette hold har framholdt antydning til belegg for de ovenfor gjengitte  

            påstandsframstillinger? Saksøkes påberopelse av ”bevismateriale” tilkjennegir denne 

            aktørs bedragersk tilsøkte påvisningstilsnikelse. Under saksøktes ”rettslige anførsler”  

            (jfr. vedlegg 10, s.6) er følgende framholdt: ”VV-plakaten pkt. 2.2 fremhever behovet  

            for ”integritet og troverdighet””. - Dette besørget innplantert i en grotesk advokatetisk   

            påstandssmørje. Hvor måtte det kunne framleites fra det nedfelte i den tilhenviste  

            plakat - et fnugg av belegg for saksøktes framstilte påstander? Kan noen leite fram fra  

            ”plakaten” at: ”Saksøker (Mjøseng) har på flere punkt alvorlig satt seg utover pressens  

            regler for integritet og ansvar”? Kan det være at ”plakaten” innbefatter verifikasjon av:  

            ”Bestemmelsen er en rekke ganger overtrådt av saksøker ved at hun har stått og står i  

            et avhengighetsforhold til Dag Hiåsen”? - Integritet og troverdighet! Sjøl ”idioten”  

            burde evne å oppfatte: At noe hva angår de framstilte påstander nødvendigvis må  

            framgå fra det påberopte bevismiddel - for at det påberopte bevismiddel skal kunne  

            innebære beviskraft - til de framstilte påstander.  

                                  

            Tilbake til reelt bevismateriale forelagt den aktuelle rett - fra saksøker Mjøseng.    

            Som tilkjennegitt ble Drammen byrett, til behandlingen av fratredelsesspørsmålet,   

            forelagt protokollene fra avholdte styremøter i avisen Bygdeposten 15.06.00 og  

            29.08.00. Det henvises til det protokollerte (jfr. velegg 7). Måtte noen kunne se at det  

            her er anført innsigelse fra noen av avisens styrerepresentanter mot den aktuelle   

            publisering i Bygdeposten - pr. 29.08.00? Hvorfor måtte Drammen byretts aktør    

            begå underslag av styremøteprotokollene? Hvorfor måtte ethvert dokument forelagt  

            den ”rettslig relevante” byrettsdommer fra saksforholdets saksøker, besørges sabotert?  

            Det er gitt av seg selv - formålet: Å kunne begå ”rettslig relevant” - troverdig mened! 

              

4) Tilhenvisninger.  

Måtte noen kunne se at det under byrettsdommer Hagelunds ”Retten Bemerker” er  

henvist til rettskraftige rettsavgjørelser? Må det kunne søkes framholdt noen 

”plausibel” forklaring til at dette glitrer med fravær? Foreligger det ingen rettskraftige 

rettsavgjørelser angjeldende tilsvarende eller tilgrensende forhold?  

 

            I stevningen til det aktuelle saksforhold ble det framført henvisning til og påberopelse   

            av det anførte grunnlag fra overprøvelser av norsk Høyesterett ved Menneskeretts-  

            domstolen i Strasbourg. Fortsettelig ble det forestått henvisning til samt påberopelse  

            av det nedfelte i premissangivelse til rettskraftig rettsavgjørelse fra Sunnmøre  

            herredsrett av 29.04.99. Et saksforhold hvor Sunnmørsposten AS var den innstevnede  

            part. Et saksforhold hvor nettopp framholdt ytring utgjorde den sentrale ingrediens. 

             

            De ovenfor anførte og påberopte rettsavgjørelser ble sabotert av byrettsdommeren.   

            Han ivaretok også sabotasje av saksøker Mjøsengs påberopelse av bestemmelsene  

            nedfelt i internasjonale menneskerettskonvensjoner inkorporert i det norske lovverk  

            via ”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”. I tillegg til ”det  
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            opplyste” og ”redegjort for” - hva er evnet tilhenvist av Drammen byretts aktør?  

            Den emneanføring ingen vil kunne se at er nedfelt i det tilhenviste lokalaviskonsept.  

            Rettslig relevant mened - i ultraklasse!  

  

5) Kontradiksjon og likebehandling.                                                                                  

”Speedily by a court” - ”Equality of arms”. Kontradiksjons- og likebehandlings-

prinsippet. Det repeteres: Måtte noen kunne se - at noe - framholdt fra saksforholdets 

saksøker er gjengitt eller tilkjennegitt i den utferdigede framstilling fra Drammen 

byretts ”rettslig relevante” aktør? Nei, kontradiksjon er uten ”rettslig relevans” i denne 

byrettsdommers rett. - Likebehandling? Måtte det være i ”Partnerskapsloven” - jfr. 

byrettsdommerens redegjørelse for det etablerte partnerskap med saksøkte -  

            det ”relevante” grunnlag for den opplyste likebehandling er å forefinne? 

 

Straffelovens bestemmelser §§ 189 og 190 omhandler hhv. avgivelse og bruk av uriktige 

erklæringer. Fra Johs Andenæs’ kommentarutgave til straffeloven gjengis fra kapittel 42: ”I 

forbindelse med § 189 er det naturlig å nevne § 120, som retter seg mot den offentlige 

tjenestemann som i protokoll eller i annen tjenestelig erklæring anfører eller bevitner 

usannhet, eller legger skjul på sannheten. For slike tilfelle er § 120 å anse som en strengere 

spesialbestemmelse som utelukker § 189”. Undertegnede er kjent med såvel Domstolslovens 

bestemmelser som hva betegnelsen ”offentlig tjenestemann” innbefatter. Men nevnte fristiller 

selvsagt ikke dommertitulerte til å begå de alvorligste brudd med straffelovens bestemmelser. 

Sabotasje av fakta, sabotasje av dokumentbevis, rammes uomtvistelig av ”eller legger skjul på 

sannheten”. Tillegg det usynlig tilhenviste mv., og det er strafferettslige forbrytelser av svært 

alvorlig karakter - som er undertegnet av Drammen byrett.  

  

Byrettsdommer Hagelund: ”Retten er enig med saksøkte i at hun derved har fraveket avisens 

redaksjonelle grunnlag idet dette emne ikke er sammenfallende med det lokalaviskonsept hun 

som redaktør av Bygdeposten var bundet av”. Byrettsdommeren konkluderer: ”at hun derved 

har fraveket avisens redaksjonelle grunnlag”. Det konkluderende grunnlag: ”dette emne ikke 

sammenfallende med det lokalaviskonsept”. ”Retten er enig med saksøkte”. - Hvilken ”rett”?  

 

Byrettsdommeren kan tilhenvise det framstilte fra saksøkte Bygdeposten A/S: ”I tilsvaret er 

redegjort for saksøkerens avvik fra dette redaksjonelle grunnlag ved at hun fra forsommeren 

2000 skrev flere reportasjer og ledere i Bygdeposten om det ”skjulte Norge”, og som etter det 

opplyste er et tema som opptar hennes fullmektig, Dag Hiåsen”. 

 

De ble publisert i Bygdeposten forsommeren 2000 - samtlige av de artikler som omhandlet 

FAMPOs/Hiåsens offisielle representasjon av utsatte for overgrep og urettmessig framferd. 

Ble Mjøseng i løpet av denne perioden forbeholdt så mye som et ymt fra noen av avisen 

Bygdepostens styrerepresentanter angående de publiserte forhold? Svaret er, påviselig - NEI!  

 

”I tilsvaret er redegjort for”, skriver byrettsdommeren. Hva er redegjort for? Det er påviselig 

redegjort for produksjon av blanke løgner og konstruksjon av personangrep. Det er redegjort 

for bruk av mened! Da Bygdepostens styreformann 08.09.00, med grunnlag i henvendelser fra 

eksternt hold, ringte opp ansvarlig redaktør Mjøseng - i hvilke sammenhenger var betegnelsen 

”Det skjulte Norge” - trykksatt i avisen? Det foreligger - for etterprøvelse! Hva var tilhenvist i 

enhver sammenheng den aktuelle betegnelse var anvendt? Det står der svart på hvitt - Radio 

Modums programkonsept - Radio Modums programforsendelser. Introduksjon av betegnelsen 

”Det skjulte Norge”, fra hvem ble dette påviselig forestått? Det er vedlagt rapporten - 

leserinnlegget publisert  i Bygdeposten 27.05.00 - signert Radio Modums Per Amdahl.  
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Det er opplyst og det er redegjort for - hvordan bruke falske forklaringer, hvordan bruke 

mened - for å gjennomføre planlagte justismord. Gitt formålet at nettopp det påviste, den 

virksomhet etablertgjengen bedriver - rans- og nøytraliseringsarrangementer - må det ikke 

tillates belysning av i de etablertes demokratiske statsdannelse!  

 

Byrettsdommerens evnerike tilhenvisninger - hva må det innebære at et emne/tema er nedfelt i 

et mediakonsept med påskriften utillatelig å omtale? - Demokratisk? Av innlysende årsak - er 

ikke emne/tema utillatelig å omtale - nedfelt i Arbeiderpressens lokalaviskonsept. For i tilfelle 

ville Arbeiderpressen proklamert diskvalifikasjon av seg selv som medieforetak under 

demokratisk flagg.    

   

Ytterligere fra byrettsdommer Hagelunds evnede utbasunering: ”Saksøkeren har også fortsatt 

å skrive om temaet det ”skjulte Norge” til tross for oppfordring fra avisens styreformann om å 

la dette være”. - Byrettsdommeren ”evner” å bekjentgjøre at styreformannen skal kunne 

overprøve avisens ansvarlige redaktør angående ”hva som skal stå i avisen den enkelte dag”. 

Sistnevnte formulering er hentet fra den prinsipielle overprøvelse - lagmannsretten av den 

ikke-evnede Hiåsen - ble påtvunget å begå av byrettsdommerens ”rettslig relevans”!  

 

Fra den prinsipielle overprøvelse: ”Lagmannsretten kan ikke se at Bygdeposten har noe 

”grunnsyn” når det gjelder det psykiske helsevernet (…)”. Men, hva med ”rettslig relevante” 

som ”ser syner”? Byrettsdommeren maktet - å tilhenvise det - lagmannsretten ”ikke kunne se”! 

 

I lederen ”Ytringsfrihetens pris”, publisert i Bygdeposten 12.09.00, går Mjøseng berettiget  

- jfr. de presseetiske retningslinjer, jfr. det framholdte fra Borgarting lagmannsrett - til rette 

med avisens styreformann. Hun viser til styreformannens oppringning og tilkjennegir: ”Han 

grunngav sitt krav med at han hadde fått to svært negative henvendelser om min leder i 

torsdagsavisa”. Mjøseng fortsatte med å vise til at styreformannen nektet å meddele henne 

identitet til de som hadde rettet henvendelsene. Det aktuelle hendelsesforløp, publisert i 

omtalte leder, er ikke forsøkt imøtegått - og, for påstandskameratene umulig å kunne forklare 

vekk. I saksøktes tilsvar til den uttatte stevning er styreformannens oppringninger av Mjøseng 

08.09.00 bekreftet! (Jfr. vedlegg 10, s.4). 

 

Hva framkommer fra det ovenfor tilkjennegitte, samt i tillegg fra de framholdte protokoller 

fra avholdte styremøter i avisen Bygdeposten? - Saksforholdets påviselige opprinnelse! 

Sammenstill med byrettsdommerens ”forsommeren 2000” - og prøv å framleite tilsløring eller 

mulig bortforklaring - den eller de som måtte håpe eller ønske at så måtte forefinnes!  

 

Byrettsdommeren avslutter sin ”Retten bemerker” med å framføre rettslig relevant hån -  

framføre en grovt nedverdigende og tilnærmet karikerende framstilling av saksøker Mjøseng.   

Den hånende ”rettslig relevante” utklining finaletoppes som følger: ”(…) og senere at hun var 

redd styreformannen ville ha med lege til møtet og forsøke å få henne tvangsinnlagt, er også 

av en slik karakter at det fremstår som urimelig at hun skal fortsette som redaktør (…)”. 

 

Urimelig! ”Hun ble oppfordret til å ta kontakt med lege, men avslo dette”. Noen linjer senere: 

”Saksøker ble i nevnte møte igjen oppfordret til å ta kontakt med lege (…)”. Fra Hagelunds   

”det opplyste og redegjort for”, tyter saksøktes meddelte legebehov for Mjøseng ut. Hvem 

tilkjennega hva? Hva var meddelt fra Radio Modums ansvarlige redaktør, Grønlund?   

 

Urimelig! En rettslig ”rimelig deal” ordnet mellom selvangitte lovbrytende konspiratører - og 

brukere av totalitærstatlige ”psykisk syk”-påstander! 
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Såvidt hinsides de gjeldende lovbestemmelser, såvidt hinsides overprøvelser av norsk 

Høyesterett ved EMD i Strasbourg, såvidt hinsides upartiskhet, er vitterlig det framstilte fra 

byrettsdommeren - at det måtte framstå som tilnærmet umulig å kunne framskaffe noen 

mindre habil, noen mindre kvalifisert - for oppgaven som administrerende av det aktuelle 

saksforholds hovedforhandling. Gitt tilsiktet: En redelig og reell rettslig prøvelse…   

 

”Det er dødssynd det”. Til den uttatte stevning til det aktuelle saksforhold var inntatt den 

påfølgende gjengivelse fra et intervju gitt av Tinius Nagell-Erichsen fire år i etterkant av 

striden i Aftenposten i tilknytning til Egil Sundars saksforhold og fratreden - og, angående 

forholdet mellom eier og redaktør: ”Jeg har aldri ringt opp redaktøren og sagt at det der vil jeg 

ikke ha noe av. Det er dødssynd det. Hvis noe slikt skjer bør man heller skifte ut eierne”.  

 

Det aktuelle saksforholds påviselige opprinnelse innbefatter i tillegg: Oppringning vedgått  

basert på henvendelser fra eksternt hold - anonymitetsbelagt for avisens ansvarlige redaktør! 

  

Er det fortsatt noen - som - ”ved sine fulle fem”… 

”Til tross for styreformannens oppfordring om å la dette være”! 

 

Utarbeidelse og framføring av påkjæringer for Borgarting lagmannsrett: 

Kunne det være å forvente eller påregne: 

 At Mjøseng etterkom ”ordre” angående ”frigjøring” fra Hiåsen etter framstillingen     

av undertegnede til Drammens Tidende - samt de makabre framstillinger hun i 

umiddelbar etterkant mottok - fra Drammen byretts ”rettslig relevante”? 

 At Hiåsen enten ikke evnet å gjennomskue det forbeholdte ”juridiske” makkverk          

- eller, ikke våget annet enn flatlegging etter passpåskrivelsen fra de aktverdige og 

ukrenkelige dømmende? 

  

Etter undertegnedes gjennomgang av ”det tilkomne”, var det ikke vanskelig for Mjøseng å 

oppfatte konsekvensene av den framstilling byrettsdommeren hadde presentert.  

 

Prøv nå - what ever hvilket navn eller troverdighet det enn måtte forsøkes påberopt, eller søkt 

ly bak - å forsøke tilslørt eller bortforklart: 

 At uten reaksjon fra saksøker Mjøsengs side - var hun forbeholdt som utgangspunkt  

til den foranstående hovedforhandling: Det anførte fra byrettsdommer Hagelund under 

dennes ”Retten bemerker” til fratredelsesspørsmålet. 

 

Med undertegnede besørget uthengt i Drammens Tidende, samt utestengt fra adgang til 

prosessuell representasjon - hadde de etablerte nå ”gitt seg anledning til” å kunne begå  

slutning i disfavør av saksøker Mjøseng - med å framholde som avgjørende: 

 ”Hennes fravik fra avisens redaksjonelle basis”!    

 

De som i ettertid har hylt de alvorligste anklager mot undertegnede for ”å ha ødelagt redaktør 

Mjøsengs sak” - det må umulig kunne reises tvil om at de hadde vært tilfredsstilt - dersom 

byrettsdommerens grunngivning for den begåtte slutning i disfavør av saksøker Mjøseng var 

blitt til rettskraftig. De ødeleggelsesbeskyldende som hyler at det ikke passer for dem å evne  

lesning av et eneste dokument - måtte vært overlykkelige på Mjøsengs bekostning! 

 

Men, Mjøseng unnlot ikke å reagere. Hun anmodet meg - med styrke - om fortsatt å besørge 

hennes interesser og tarv ivaretatt. Ved som selvprosederende å undertegne de prosessuelle 

skriv, kunne ingen nekte Hiåsen å forestå utferdigelse.  
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Hvordan ta til motmæle mot det diktaturstatlig rettslig relevante, avlevert fra Drammen 

byrett? Henvist til de foreståtte overprøvelser av norsk Høyesterett i Strasbourg, ville det 

opplagt måtte by på problemer for de lagrettedømmende å gi uforbeholden tilslutning til de 

prinsipielle ”forestillinger” utspilt fra Drammen byrettsteater. Hvordan Strasbourg-forklare at 

emner ”som ikke passer for meg og mine” er oppført på forbudslisten for belysning i ”det 

demokratiske Norge”? Tilhenvist de presseetiske retningslinjer, ville Borgartings aktører 

kunne medunderskrive: ”Til tross for styreformannens oppfordring om å la dette være”?  

 

Ved å utferdige en påkjæring hvor byrettsdommerens ikke-rettsstatlige rettsutøvelse ble 

detaljert avkledd og påvist - og dette tillagt betraktninger angående den serverte rett, det 

hopikok som var tilberedt i Drammen byretts gryte - ville sannsynligvis lagmannsrettens 

oppkoksmuligheter kunne reduseres betydelig. Siktemålet var følgelig primært å søke 

lagmannsretten til å se seg tjent med å ville innby til, en i det minste, tilnærmet rettsstatlig 

løsning - eller alternativt å tvinge de lagrettedømmende - til åpent og bart - å måtte 

bekjentgjøre utøvelse av ”rettslig relevant” korrupsjon, konspirasjon og menedbruk. 

  

En sammenholdt påkjæring til de mottatte slutninger fra Drammen byrett inklusive det anførte 

grunnlag, ble utarbeidet og framført for Borgarting lagmannsrett. De aktuelle bestemmelser 

fra ”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”, samt det anførte 

grunnlag til omtalte Strasbourg-overprøvelser av norsk Høyesterett, ble påberopt.  

--- 

For å kunne opprettholde den foreståtte publisering i Bygdeposten framstilt som utillatelig, 

måtte de lagrettedømmende kreere en ”ny” konstruksjon. At ingen annen løsning enn ”reverse 

dummy” ble evnet av Borgartings aktører - må framstå som til det tragikomisk hjelpeløse. 

”Dummy” er her tillagt den ”norske” betydning: Å måtte gjøre seg så ynkelig liten, så ynkelig 

dum. Borgartings bestridelse av byrettsdommerens ”hennes eget forhold” og reverseringen til 

åpenbart omfavnelse av saksøktes ”påvirkning” - må være jus på høyt nivå!  

 

Framstilling av påstander og beskyldninger og i denne forbindelse anvendelse av teknikker 

tilsiktet at de som utsettes for påstandene og beskyldningene, ”skal ha ræva bak hvor de enn 

måtte snu seg”, som Kåre Torvholm lakonisk uttrykte det, synes å utgjøre det altoverveiende  

etablerte kunnskapsmessige fundament. Det er stinn uredelighet - substansløs ordbruk og 

skitten teknikk- og taktikkbruk - ikke fakta, bevis/dokumentasjon, verifikasjon og påvisning  

- som innehar gyldighet i det utviklede forfallssamfunn.  

 

I påstandenes og beskyldningenes natur ligger fraværet av begrunnelse og underbygging, 

ligger fraværet av verifikasjon og påvisning. Av dette følger at ”budskapet” kan meddeles 

kortfattet. For, antallet påstander og beskyldninger gitt mulig å trøkke inn på ett stykk A4, er 

tilnærmet ubegrenset. Innsvøpt i troverdighetskappe skal det være fritt fram for påståere og 

beskyldningskonstruktører å sprute ut infamitet og bakvaskelser på andres bekostning. De 

som utsettes for svineriet, må ikke tillates adgang til ytring, må ikke tillates adgang til å kunne  

forsvare seg - og definitivt ikke når dette kan underbygges med dokumentasjon.  

 

Til de som synes det er ufint usminket å tilkjennegi hvilke virkemidler etablertklanen gjør 

bruk av for å kunne gjennomføre rans- og nøytraliseringsarrangementer - kan jeg meddele at   

denne rapporten ikke er tilsiktet å tekkes de som roper heia til denne type virkeutfoldelse.  

   

I tilknytning til gjennomgang av det forbeholdte fra Borgarting lagmannsrett til de framførte 

påkjæringer, vil jeg rette et særskilt søkelys mot metodeanvendelse. Et utvalg av de anvendte 

metoder er gitt navn. Svineri som det påfølgende, fortjener et langt opphold under døpefonten.  
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Det evnet framstilte fra Borgarting lagmannsrett til de påkjærte forhold   

I overensstemmelse med den foretatte framstilling fra saksøker behandlet Borgarting 

lagmannsrett de påkjærte forhold angående inhabilitet og fratredelsesspørsmålet - samlet. 

*** 

Tåkeleggings- og infamitetsmetoden. - Skape splid-metoden.   

   

Etter innledningsvise uttalelser vedrørende saksøker Mjøsengs framførte innsigelse mot   

byrettsdommer Hagelunds habilitet, framstiller Borgarting lagmannsrett ”betraktninger” til 

prosessfullmektigspørsmålet. Etter å ha framholdt at Hiåsen ”(…) ikke evner å skille mellom 

det som er rettslig relevant og det som ikke er det”, fortsetter lagmannsretten: ”Kjæremålet i 

denne sak viser klart at Hiåsen ikke besitter denne evnen, og det vil åpenbart være til skade 

for redaktør Mjøseng om han skulle opptre som hennes prosessfullmektig i en så viktig sak 

som denne må være for henne.” (Jfr. vedlegg 12, s.37).  

 

De som måtte undres over årsak til at jeg hyppig har anvendt ”evnet”-benevnelser uthevet 

eller i hermetegn, er nå gitt svaret til det. Jfr. - ”viser klart at Hiåsen ikke besitter denne 

evnen”. Til det framholdte fra Borgartings aktører: ”Evnet” de lagrettedømmende å iverksette 

tilskitelsen før de hadde tilegnet seg kjennskap til hvilke forhold som var påkjært? Var det 

ikke saksøkers innsigelse mot byrettsdommer Hagelunds habilitet og dennes framstilling til 

fratredelsesspørsmålet - de påkjærte forhold omhandlet? Var ikke de påkjærte forhold 

undertegnet av Mjøseng som formelt selvprosederende? Var ikke påkjæring vedrørende  

prosessfullmektigspørsmålet tidligere behandlet av samme lagmannsrett? Var det ikke 

saksøker Mjøseng som selvprosederende lagmannsretten ergo var å pålegge å forholde seg til? 

I utgangspunktet - måtte det vedkomme de lagrettedømmende hvem som hadde utferdiget de 

framførte påkjæringer? Påkjæringer undertegnet av saksøker som formelt selvprosederende. 

Stanken oste allerede ved konvoluttåpning av det tilkomne fra Borgartings ikke-rettsstatlige 

rettsutøvende.   

 

Lagmannsrettens premissangivelse lagt til grunn for de begåtte slutninger i disfavør av 

saksøker Mjøseng, er ikke kun gjennomført uredelig fundert. Den innbefatter også et infamt 

forsøk på å skape splid. Uomtvistelig har Borgartings aktører søkt å framstille det som om 

Mjøseng og Hiåsen skulle besitte motstridende interesser. Enhver som er opplært til å kunne 

”bla om” vil måtte registrere at ”til ditt eget beste”, rundt neste arksving, er avløst av ”og så 

tar vi rotta på deg”. For selvstendige lesekyndige vil det framgå at Borgartings aktører 

avslutter sin framstilling ved å begå en opptegning og bedømmelse av Mjøseng - som, mildt 

uttrykt - uegnet for å ivareta en stilling som ansvarlig redaktør. - (Jfr. vedlegg 12, s.39). 

  

”(…) det vil åpenbart være til skade for redaktør Mjøseng om han skulle opptre som hennes 

prosessfullmektig i en så viktig sak som denne må være for henne.” - Hva må det uttrykte 

implisere? For å kunne ”være til skade”, må man være gitt anledning til å kunne forvolde 

skade. Det må framstå som en nødvendig betingelse. Lagmannsrettens framstilling lagt til 

grunn, må følgende spørsmål kunne stilles: Hvilken skade tilnærmet konkurrerende med det 

framholdte fra de elitedømmende i Borgarting - for henne saken var så viktig for - ville det 

være gitt mulig for den stemplede ikke-evnende Hiåsen - å kunne forvolde Mjøseng? Dette 

med henvisning til at ”den åpenbare skade” to sider lengre fram er erstattet av ytterligere 

Borgartingske åpenbaringstilkomster: ”Det framstår for lagmannsretten som åpenbart at 

Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO”.   

  

Ytterligere klargjørende: Redaktøren som måtte ”kvitte seg” med Hiåsen, er nå selv blitt til  

en ”ikke oppegående”: ”Det må videre være en oppegående redaktørs selvfølgelige plikt …”.  
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Sett bort fra den påberopte åpenbaringstilkommelse: Anta at lagmannsrettens ”være til skade” 

oppriktig måtte uttrykke tilsiktet rettledning til saksøker Mjøseng av at hun trengte bistand fra 

et ganske så annet kvalifisert hold, enn den ”opplyste” ikke-evnede Hiåsen. Måtte ikke dette i 

tilfelle være å tillegge den ufravikelige forutsetning at Mjøseng var å forbeholde adgang til en 

reell og redelig rettslig prøvelse av saksforholdet? For, om det ikke var tilsiktet - hvorfor 

rettlede saksøker til ”å bli kvitt” Hiåsen? Burde ikke Mjøseng i så fall blitt oppfordret til å la 

seg representere av ”en ufarlig” for de dømmende - en tilkjennegitt som ikke-evnende?   

 

At de påkjærte forhold ble framført for Borgarting lagmannsrett av saksøker Mjøseng som 

formelt selvprosederende, er ubestridelig. Anta at Mjøseng ”ville innse sitt eget beste” - at 

hun ville etterkomme lagmannsrettens ”formaning” om å kvitte seg med ”han som ville være 

til skade”. Lagmannsretten tilrettela følgelig for at hun skulle bli forbeholdt en reell og redelig 

rettslig prøvelse av saksforholdet? De påkjærte forhold ble ergo behandlet i overensstemmelse 

med de rettsstatlige prinsipper? Saksforholdets ufravikelige fakta ble tatt til etterretning - 

kontradiksjons- og likebehandlingsprinsippet ble ivaretatt… 

 

Fra og med tredje avsnitt - vedlegg 12, s.39 - introduserer de Borgartingske dømmende sine 

avgjørende ”betraktninger”. Oppstandelse av mistanke blant lesekretsen - og - åpenbart 

påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO! Hvor måtte du evne å leite fram ikke kun 

motargumentene, men også dokumentbevisene - forelagt Borgartings åpenbarte - fra saksøker 

Mjøseng? Hvor er protokollene fra avholdte styremøter i avisen Bygdeposten - blitt av? Hvor 

er den framholdte dokumentasjon, herunder de offentlig utstedte dokumenter, Mjøseng hadde 

tuftet den aktuelle publisering på - blitt av? For å kunne rettferdiggjøre sin slutningsbegåelse i 

disfavør av saksøker Mjøseng - måtte Borgartings åpenbarte begå repetisjonssabotasje av det 

samfulle bevismateriale forelagt dem fra saksforholdets saksøker!  

 

Dras glasuren av tyter de åpenbartes bruk av mened - åpent og bart - ut! Gitt at man måtte 

evne å kalle en spade for en spade - de åpenbarte påhengt dommerkappe har i så måte intet 

annet å sammenklynge seg til, enn å hyle ikke-evnet, ikke-evnet. - Det etablerte stammehyl! 

 

De utsatte for de handlinger som ble omtalt i Bygdeposten, måtte ikke tillates adgang til 

ytring. Belysningen av dette i Bygdeposten, den foreståtte omtale av ytringsknebling/sensur, 

måtte underlegges ytringsknebling/sensur. Den begjærte fratredelse - saksøker Mjøseng måtte 

ikke gis adgang til kontradiksjon til de alvorligere enn grunnløse dommeranførte påstander  

- men, tilbys ”rettslig relevant” ytringsknebling/sensur!  

 

Dette innebærer uomtvistelig konvensjonsstrid. Det strider mot det nedfelte i de internasjonale 

menneskerettskonvensjoner ratifisert av Norge - f.o.m. 1999 inkorporert i det norske lovverk 

via ”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”. Sabotasje av ufravikelige 

bevismidler og fakta. Grove forbrytelser mot de hevdvunne folkerettslige regler og prinsipper.  

Dette - den påviselige dommerutøvelse i ”De etablertes Norge”.   

 

For å tildekke sin alvorlige kriminelle framferd har de påberopende av tilkomne åpenbaringer 

konstruert beskyldninger på rad og rekke. Det gjengis fra lagmannsrettens framstilling s.36, 4. 

avsnitt: ”(…) hensett til de sterke ord om dommeren som er brukt i kjæremålet” og videre 

s.37, 7. avsnitt: ”(…) bruker sterke ord mot en dommer”. - Sterke ord om en dommer, sterke 

ord mot en dommer. Leseferdighet evner de fleste å opparbeide på barneskoletrinnet. Å evne å 

skille mellom subjekt og predikat, å evne å skille mellom person og handling - de etablertes 

dommerkappepåhengte må nødvendig bekjentgjøre at i deres pensum er ikke denne ferdighet 

tilhørende grunnlaget - for honorering!  
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Er det ”sterke ord” om eller mot en dommer, undertegnede har brukt”? Eller er det ”sterke 

ord” angjeldende de begåtte handlinger og foreståtte framstillinger, fra en dommer? At jeg har 

anvendt konteksten ”byrettsdommerens kokebok” for den evnede framstilling fra Drammen 

byretts aktør, må vitterlig være berettiget. Hva angår byrettsdommerens hinsides rettsstatlige 

framferd - det burde være nær umulig å framleite tilstrekkelig sterke ord - for å beskrive en 

rettsutøvelse av denne karakter. 

 

Under overskriften ”BA-HRs forsvar” ble den aktuelle teknikkbruk beskrevet som følger av 

Dagbladets Thor Gjermund Eriksen: ”En kjent argumentasjonsteknikk som benyttes, er at de 

fabrikerer urimelige beskyldninger mot seg selv, for deretter å tilbakevise dem”. - I samme 

avis, i et innlegg gitt overskriften ”Om Drillo, Stalin og mangel på ære”, repliserer Egil 

”Drillo” Olsen til framførte angrep mot seg selv: ”(…) dere allerede har lært dere den lite 

sympatiske taktikken å tillegge en annen synspunkter han ikke har, for så å angripe 

vedkommende ved å assosiere han med disse synspunktene”. 

  

Såvel saksøkte v/saksøktes advokat som de aktuelle dommertitulerte har i klartekst meddelt å 

ha evnet innlæring av ”det lite sympatiske”. Og i tillegg det enda avskyeligere. Tilsynelatende 

sofistikert, er det framstilte fra Borgartings aktører. For de som har avlagt embetseksamen i 

faget avstumpelse og/eller har ervervet mastergrad i etisk og moralsk forfall - samt for de som 

måtte ha adoptert tiltro til den rettsstatspropaganda de rytmisk blir servert fra etablerte 

rettsstatshikkere på begge sider av bordet i de etablertes TV-debatter - vil ventelig det 

framstilte fra de Borgartingske åpenbarte, framstå som høyverdig jus.  

 

I løpet av perioden fra suspensjonstidspunktet og fram til dato for mottakelse av det åpenbarte 

fra Borgartings aktører, deltok Mjøseng i en rekke programforsendelser fra Radio Modum.  

Vedlagte påstandsoppspinn signert saksøktes advokat ble bekjentgjort. Fra byrettsdommerens 

underskrevne hinsidesutøvelse av rett, ble det ordrett gjengitt. Med henvisning til nevnte og 

øvrig bedragersk juristeriproduksjon meddelte Mjøseng gjentatte ganger årsak til at hun ikke 

ville la seg representere av advokat. Borgartings infamt funderte framstillinger hva sistnevnte 

angår, tillagt åpenbart påvirket-konstruksjon, underslag av fakta og dokumentbevis, nektelse 

av adgang til kontradiksjon - som grunnlag for slutning i disfavør av saksøker Mjøseng: 

Var det evnerikt til-rettelagt for - ”en så viktig sak som denne må være for henne”!  

*** 

Bortskrivningsmetoden. Uten påkjæring - hvordan forestå prinsipiell overprøvelse? 

 

Uten foreliggende av de framførte påkjæringer utferdiget av den ”ikke-evnede” Hiåsen - må 

det kunne forespørres hvilke kjæremål Borgartings dømmende kan ha antatt forholdelse til? 

 

Etter å ha produsert forherligelse av juristeriets aktører, samt repetert falsk forklaring hva 

angår de sentrale forhold lagt til grunn for saksøker Mjøsengs habilitetsinnsigelse mot 

byrettsdommeren - kan Borgartings aktører (jfr. vedlegg 12 s.37, 5. avsnitt) avgi stemplingen: 

”Kjæremålet i denne saken viser klart at Hiåsen ikke besitter denne evnen (…)”. - Kan jeg 

anmode om at det måtte evnes ”bladd om” til den påfølgende side. Til det nedfelte fra de 

selvsamme i Borgarting - vedlegg 12, s.38.  

 

Hva er anført i de tre avsluttende avsnitt side 38 samt de påfølgende avsnitt s.39? Sammenstill 

dette - med det framstilte fra byrettsdommeren i vedlegg 11. Hvem måtte ville prøve å 

bortforklare de knusende prinsipielle overprøvelser av det framstilte fra byrettsdommeren til 

fratredelsesspørsmålet? Tuftet på hvilket grunnlag ble lagmannsretten ikke kun gitt anledning 

til - men, de facto påtvunget - å tilsidesette det evnede fra byrettsdommeren?   
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Hvordan forklare hva man må vekkforklare - for å kunne forklare nødvendig tilskitelse? 

Svart på hvitt f.o.m. 3. siste avsnitt s. 38, i setning etter setning, er underkjennelsene av det 

framstilte fra byrettsdommeren anført. Hvilken innledning har de lagrettedømmende evnet å 

konstruere til dette? Av alt måtte de ty til ”tilsvaret” (til stevningen) - fra motpart saksøkte! 

For her måtte Hiåsen bortskrives. Åpent og bart måtte Borgartings åpenbarte tilkjennegi: 

Hvor ynkverdig det må søkes avhjelpelse når svina på skauen blir utellelig mange. 

 

Måtte de mene seg å ha ”vært flinke” i sitt desperate tilsløringsforsøk, de lagrettedømmende? 

De må gjerne hyle etter åpenbaringstilkommelser i alle himmelretninger, men kan ei juge 

vekk at ethvert grunnlag til de prinsipielle overprøvelser av byrettsdommeren, ble de levert i: 

”Kjæremålet i denne saken viser klart at Hiåsen ikke besitter denne evnen”!  

 

De Borgartingske lagrettedømmende måtte vedgå (jfr. vedlegg 12 s.38/39): 

* ”Det innebærer åpenbart at avisens styre ikke har rett til å blande seg inn i vurderingen av             

     hva som skal stå i avisen den enkelte dag”. 

  

Lagmannsretten viser til de publiserte ”reportasjer”, og var påtvunget å måtte innrømme:  

* ”Slike reportasjer vil åpenbart heller ikke kunne være oppsigelsesgrunn, selv om styret  

     skulle mene at andre reportasjer burde fått forrang”. 

* ”Reportasjene om ”Det skjulte Norge” kan derfor heller ikke i seg selv være  

     oppsigelsesgrunn eller suspensjonsgrunn, selv om de skulle være anstøtelige for enkelte”.  

* ”Lagmannsretten er således ikke enig med byretten (…)”. 

* ”Den omstendighet at styreformannen og/eller styret for øvrig, har en annen oppfatning, 

     er på samme grunnlag heller ikke tilstrekkelig til at redaktøren av den grunn skulle unnlate  

     å skrive om dette”. 

* ”Innenfor rammen av bladets grunnsyn og formålsbestemmelser har redaktøren en fri og  

     uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme avisens meninger selv om de i 

     enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret”. 

* ”Lagmannsretten kan ikke se at Bygdeposten har noe ”grunnsyn” når det gjelder det                    

     psykiske helsevernet (…)”. 

 

Gjengivelsene fra det anførte påviser utvetydig og ettertrykkelig: 

At Borgarting lagmannsrett måtte ta til etterretning det prinsipielt framholdte fra såvel  

- den ikke rettslig relevante - som fra - den ikke-evnede! 

 

Tilsvarende uomtvistelig: 

Saksøker var ergo - på prinsipielt grunnlag - gitt uforbeholdent medhold fra Borgarting 

lagmannsrett. Mjøseng var ergo i sin fulle rett til å foreta den omhandlende publisering i  

Bygdeposten - til å framføre omtale og belysning av de angjeldende forhold. 

 

Eller, var hun allikevel ikke det… 

 

Hvordan ivareta ytringsknebling/sensur - gitt de prinsipielt anførte kriterier? Først - det kunne 

ikke risikeres at det ”ble stående” som åpent og bart utad hvilke umenneskerettslige tilstander 

- hvilken ytringsknebling/sensur - ”De etablertes Norge” var og er totalitærstatlig tilbyder av!  

 

Men, hvordan:  

Ivareta ytringsknebling/sensur ”en passant” (ordnet ”bak mål”)? - For, på dette vis å tildekke 

de etablertes ugjerninger og strafferettslige forbrytelser. De foreståtte tilhenvisninger i de 

påfølgende avsnitt avduker groteskt metodebruk/virkemiddelanvendelse.  
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*** 

Metode: Den avgjørende ”enighet” - konstruert på kollisjonsgrunnlag.  

 

Borgarting lagmannsrett: ”Det avgjørende”: ”(…) om det for lesekretsen kan oppstå mistanke 

om at hun har latt seg påvirke - og fortsettelsen: ”(…) framstår det for lagmannsretten som 

åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO (…)”. - Dette lagt til 

grunn for den Borgartingske konklusjon: ”(…) og fører i seg selv til at lagmannsretten er enig 

med byretten i at det foreligger tilstrekkelig sterke grunner til at avisen må gis medhold i at 

Mjøseng skal fratre under saken”. 

 

Byrettsdommer Hagelund: ”Avgjørende for rettens oppfatning til fratredelsesspørsmålet”  

- ”(…) at det som følge av hennes fravik fra avisens redaksjonelle basis (…)”. Det gjengis fra 

den foregående setning fra byrettsdommerens framstilling: ”Det tas ikke stilling til om 

saksøkeren har foretatt de aktuelle handlinger som følge av et eventuelt avhengighetsforhold 

til fullmektigen Dag Hiåsen eller av egen interesse.” - Byrettsdommeren kan opplyse: ”Det 

synes å være hennes eget forhold som har utløst tillitsbruddet (...)”.  

 

Klare avgjørende-framholdelser fra begge hold - Borgarting lagmannsrett og Drammen byrett.  

Angående ett og samme forhold, grunngivning for slutning i disfavør av saksøker Mjøseng til 

fratredelsesspørsmålet. Det repetisjonsgjengis fra de Borgartingske aktørers konkluderende 

dobbeltkrasj: ”lagmannsretten er enig med byretten”. - Rett i fronten både på seg sjæl og 

byrettsdommeren - samtidig! Les, flere ganger - om nødvendig!  

 

Med ett unntak, hva er de enige om - aktørene i Borgarting lagmannsrett og Drammen byrett?   

Unntaket: Mjøseng måtte fjernes fra stillingen som ansvarlig redaktør. Måtte besørges fjernet 

fra adgang til å rette søkelyset mot bl.a. den svært alvorlige dommerutøvde kriminalitet.    

    

Borgarting lagmannsrett: 

Avgjørende: ”Lesekretsens mistanke” - ”Åpenbart påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO”. 

Byrettsdommer Hagelund: 

Avgjørende: ”som følge av hennes fravik fra avisens redaksjonelle basis (…)”. 

 

Borgarting lagmannsrett: Påvirkning! - Drammen byrett: Hennes fravik! - Enig…  

Avgjørende - enig! Les sjøl - den avgjørende kolliderende enighet! (Jfr. vedleggene 11 og 12.) 

*** 

Metode: ”Saken som ikke angår saken”. - Dommerkvalifikasjoner og habilitet. 

 

For å kunne konstruere saken som ikke angår saken - for å kunne berettige konstruksjon av 

påvirkningssaken - måtte Borgartings aktverdige dømmende utskille frådende personangrep, 

begå repetisjonssabotasje av det samfulle bevismateriale forelagt dem fra saksforholdets 

saksøker - og i tillegg infamt produsere ”motstridende interesser” for Mjøseng og Hiåsen.  

 

”Realitetsspørsmål er gjenstand for kjæremål eller anke”, skriver de dømmende i Borgarting 

lagmannsrett (jfr. vedlegg 12 s.36). Hva var de lagrettedømmende forbeholdt? Hva var 

provosert (juridisk betydning) av undertegnede angående sabotasje av bevismateriale, til den 

rettsinstans som ble forelagt den framførte påkjæring? Dette tilhenvist begår lagmannsretten 

repetisjonssabotasje av forelagte dokumentbevis. Repetert underslag av kjensgjerninger og 

fakta. Underslag av bevismateriale som tilbakeviser riktighet av det påståtte fra de selvsamme 

lagrettedømmende! Lagmannsretten påberoper seg ”grunnlag” tilkommet pr. åpenbaring. Om 

noe - må da dette kvalifisere for betegnelsen juridisk blasfemi!  
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For å kunne opprettholde byrettsdommerens kandidatur som administrerende av den 

påfølgende hovedforhandling var det ikke tilstrekkelig for de Borgartingske aktører kun å 

ordbruke seg enig med byretten - på kontradiktorisk grunnlag! Det gjengis fra det anførte fra 

lagmannsretten: Det er - gjett! - ”Det er - åpenbart - at dommerens bemerkninger i den 

avgjørelse det eventuelt er aktuelt å sette til side, er uten betydning for habilitetsspørsmålet”. 

Videre: ”(…) den omstendighet at dommeren i den lavere rettsinstans eventuelt har tatt feil 

når det gjelder faktum eller jus, er aldri et spørsmål om inhabilitet”. - ”Eventuelt har tatt feil”? 

 

Stygge insinuasjoner mot saksforholdets ene part. Er det å anføre som - ”eventuelt har tatt 

feil”? Eller kanskje er sabotasje av fakta, falske forklaringer/bruk av mened - henvisning til 

emne/tema lagmannsretten ikke kan se nedfelt i det tilhenviste dokument - å ta ubetydelig 

feil? Hva med de knusende prinsipielle overprøvelser Borgartings aktører ble påtvunget å  

begå av byrettsdommerens rettslige evnelse? - ”Det er åpenbart at dommerens bemerkninger i 

den avgjørelse det eventuelt er aktuelt å sette til side, er uten betydning (…)”.  

 

Sabotasje av fakta anført som - ”eventuelt har tatt feil”. Eller - subsidiært som ”dommerens 

bemerkninger”. - En administrerende av et saksforhold hvis prinsipielle grunnlag var og er av 

særdeles betydningsfull karakter - skal ikke være å avkreve å evne etterkommelse av de 

grunnleggende rettsregler. En dommer må ikke være å avkreve juridiske kunnskaper. - En 

dommer må være fri til å utøve et virke hinsides rettsstatlig rettsutøvelse! Dette versus de 

Borgarting-åpenbartes framstilling av undertegnede - hvis prinsipielle framholdelser i den 

utferdigede påkjæring de selvsamme dømmende ble påtvunget å måtte ta til etterretning. Og, 

på dette grunnlag - påviselig begå underkjennelse av… 

Hvordan forklare - den underskrevne galskap - hinsides rett? 

***  

Metode: Samtidig angrep både forfra og bakfra. - Hiåsen: Et samtidig ”alt og intet”.    

 

Borgartings aktører: ”Dersom redaktør Mjøseng mener at Hiåsen har opplysninger å bidra 

med som har betydning for saken må han eventuelt bli innkalt som vitne” (jfr. vedl. 12, s.37).  

”Mener at Hiåsen har opplysninger å bidra med” - ”eventuelt bli innkalt som vitne”. 

 

Nei da, Borgartingske dømmende  

- vedkommende anført av dere selv som den åpenbare påvirker av Mjøseng  

- vedkommende som representerte Mjøseng i de avholdte møter med sakssøkte  

- vedkommende som i tidsforløpet mellom suspensjonen og oppsigelsen av Mjøseng på 

hennes vegne utferdiget henvendelser til, samt besvarte tilskrivelser fra saksøkte 

- vedkommende som på saksøker Mjøsengs vegne utarbeidet saksforholdets stevning og 

samtlige øvrige prosessuelle skriv  

- vedkommende som framla for og gjennomgikk med Mjøseng dokumentasjonsbelegget 

for de sakstilfelle som ble belyst i Bygdeposten  

- vedkommende som i forkant av den aktuelle publisering påviselig advarte Mjøseng 

angående konsekvenser  

- vedkommende som foresto offisiell representasjon ved kontrollkommisjonsbehandling 

av de saksforhold det ble rettet søkelys mot i Bygdeposten 

- vedkommende som også hva disse saksforhold angår, utferdiget prosessuelle skriv 

samt øvrig korrespondanse 

- vedkommende som utarbeidet den framførte påkjæring de Borgartingske dømmende  

måtte ta til etterretning - hva angår de prinsipielle forhold  

 

kunne umulig av Mjøseng ”menes” å ha: Opplysninger av betydning for saken - å bidra med! 
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Hva har Borgartings aktører anført som grunngivning for den begåtte slutning i disfavør av 

saksøker Mjøseng? Var det ikke Hiåsen - han er navngitt - den avgjørende redaksjonelle 

påvirker? Hva framgår fra den nedfelte grunngivning for oppsigelsen av Mjøseng? Gitt 

henvisning til saksøktes tilsvar til den uttatte stevning - hvilket navn er ”all over”-anført?  

 

Sammenstill uttømmingene fra de lagrettedømmende. Tilsøkt sofistikert, men i klartekst 

ynkelig - har de tilkjennegitt den virksomhet de bedriver. Tillagt den eksplisitte nedrakking  

av undertegnede - hva impliserer det insinuerende utsagn - søkt meningstillagt Mjøseng?  

Må det ikke ytterligere bekrefte at et annet saksforhold enn det innstevnede, ble tilsøkt for 

”rettslig” behandling? Tilhenvist det ovenfor tilkjennegitte - tilhenvist de faktiske forhold - 

kan det forespørres hvilket saksforhold som måtte være tiltenkt behandlet uten undertegnede?  

*** 

Metode: Den forbudte påvisning.  

 

”Kjæremålet i denne saken viser klart at Hiåsen ikke besitter denne evnen og det vil åpenbart 

være til skade for redaktør Mjøseng om han skulle opptre som hennes prosessfullmektig i en 

så viktig sak som denne må være for henne”. De åpenbarte utdyper: ”Etter lagmannsrettens 

mening er kjæremålet i denne saken slik det eser ut over alle grenser, mer enn tilstrekkelig til 

å vise at dette var en riktig avgjørelse”. (Jfr. vedlegg 12, s.37). 

 

Hvordan kunne vekkforklare - at ”ese utover” - innehar opphav i et rettslig bestillingsverk? 

Dersom byrettsdommeren hadde ønsket eller evnet (fritt valg) rettsutøvelse i henhold til de 

gjeldende rettsregler - ville påkjæring angjeldende fratredelsesspørsmålet - vært unødvendig!  

   

Til selvstendige lesekyndige (ikke til åpenbarte) - byrettsdommerens framstilling til 

fratredelsesspørsmålet finner du fortsatt i vedlegg 11. Det formodes at du ”fortsatt” ikke kan 

se - tilkjennegivelse av bevismaterialet forelagt Drammen byrett fra saksøker Mjøseng.  

 

Min oppgave var å besørge saksøker Mjøsengs interesser og rettmessige rettigheter ivaretatt. 

Ikke dommerkappepåkledde bevis- og faktasabotørers. Dette innebar at det var påleggende å 

måtte gjengi fra det saboterte materialet. Påkrevende å foreta ordrette og sammenstillende 

gjengivelser fra byrettsdommerens ikke-rettsstatlige rettsutfoldelse. Uhyggelig enkelt - for å 

kunne påvise riktighet av det framholdte. Atter en gang - enkelt: En rekke gjengivelser må 

nødvendigvis medføre en omfangsrik framholdelse.  

 

Ved å framstille det som om kjæremålets omfang skulle tilkjennegi Hiåsens ikke-evnelse, og 

anføre dette som ”åpenbart til skade for redaktør Mjøseng” - var de åpenbarte fri til ikke kun 

å produsere stigmatisering. For - ”friheten” de hadde ordbrukt seg til - måtte inkludere at de 

åpenbarte kunne besørge det innhold som hadde stått på trøkk i Bygdeposten, tillagt samtlige 

framførte dokumentbevis fra saksøker Mjøseng: Rettslig relevant underslått! Og derav  

være åpenbart adgang til å begå menedfundert slutning på hennes bekostning.  

 

Det vises igjen til straffelovens bestemmelser angående utferdigelse og anvendelse av uriktige 

erklæringer. Det vises til sabotasje av bevismateriale - og ergo, legger skjul på sannheten.  

Repetisjonssabotasje etter framført påkjæring forsterker handlingenes alvorlighetsgrad.  

 

Tillagt det ovenfor anførte innebærer de aktuelle dømmendes evnerike kriminelle utfoldelse  

- brudd med bl.a.: EMK Del 1: Rettigheter og friheter, - Art 3, Art 6, Art 10, Art 13, Art 14 og 

Art 17. Og fortsettelig - henvist til Mjøsengs sitatgjengivelser fra offentlig utstedte 

dokumenter - det anførte grunnlag for Strasbourg-overprøvelse av norsk Høyesterett!  
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*** 

Metode: Konstruksjon av en ”åpenbart” indisierekke. 

  

”Redaktørplakaten” og ”Vær varsom-plakaten” utgjør intet bevismiddel, innbefatter ingen 

beviskraft - hva angår den framstilte påvirkningspåstand. Lagmannsrettens framstilling til den 

påfølgende slutning angjeldende fratredelsesspørsmålet (jfr. vedlegg 12 f.o.m. s.39, 3. avsnitt)  

mangler ikke kun reell underbygging - den er gjennomført uredelighet fundert.  

 

At Mjøseng/Hiåsen måtte gjenta at et bevis omhandler bekreftelse eller avkreftelse av en 

påstands gyldighet - må framstå som knusende avslørende hva angår det dommer-etablerte 

nødvendige kunnskapsfravær. Hvor måtte det framgå fra ”Redaktørplakaten” og/eller ”Vær 

varsom-plakaten” at Mjøseng har vært utsatt for påvirkning, og ”at denne påvirkning har hatt 

innvirkning på hennes redaksjonelle linje og dermed på hennes uavhengighet”?  

   

For at ”plakatene” skal kunne tillegges noen form for beviskraft hva angår det forhold de er 

framført som bevismiddel til å angjelde - den framstilte påstand - må nødvendigvis noe hva 

angår påvisning av riktighet for den aktuelle påstand framgå fra plakatene. Det bør framstå 

som oppfattbart - nær sagt uansett hvor lite man må ha å ”rutte med”.  

 

Til sin desperate konstruksjon av en indisierekke skriver Borgarting åpenbarte s.39, 4.avsnitt: 

Det avgjørende - ”om det for lesekretsen kan oppstå mistanke om at hun har latt seg påvirke”. 

 

* Har lagmannsretten samtalt med ”lesekretsen”? 

* Innehar lagmannsretten den fjerneste anelse hva angår lesekretsens oppfatning/mistanke? 

* Redaktør Mjøseng publiserte alle signerte leserinnlegg! Hva signaliserte disse? 

* Kunne det tiltenkes som merkverdig dersom det innenfor lesekretsen måtte forekomme     

   ulike oppfatninger?  

* Er det å framholde som påtakelig at de som eventuelt måtte mene seg rammet av det                               

   omtalte, ville forsøke iverksettelse av ryktespredning, eksempelvis ved å påstå påvirkning?  

 

”Det avgjørende”, skriver Borgartings åpenbarte - og dundrer til med spekulative 

framstillinger av nedrigste karakter. Oppstandelse av mistanke og stankende spekulasjon 

 - underbygd av påberopelse av tilkomne åpenbaringer! Det framstilte slutningsgrunnlag  

- hvor forefinnes lovmessige/reelle juridiske tilhenvisninger? Det glitrer med etablert fravær!    

*** 

Metode: Den dobbeltsidige falske forklaring.  

 

Det aktuelle saksforhold, i flere sammenhenger benevnt som ”Bygdepostsaken”, omhandler   

ikke primært konflikten Mjøseng versus Bygdeposten A/S. Det er menneskerettigheter, eller 

korrekt ran fra adgang til fundamentale menneskerettigheter, det aktuelle saksforhold først og 

fremst omhandler. Det omhandler hvilken type statsdannelse - å være bosatt i! Gitt henvisning 

til de framstilte påstander, burde det være selvinnlysende at ett spørsmål nødvendigvis må 

innta særstilling, og samtidig feie enhver annen framholdelse til side:  

 

Medfører det riktighet - det aktuelt trykksatte i avisen Bygdeposten? 

 

Hva framgår i så henseende fra den framlagte dokumentasjon? Hva framgår fra offentlig  

utstedte dokumenter. Påvirkning! Snakker du sant, er du påvirka. Av fulle folk får en høre 

sannheten! Av folk fulle av dokumentasjonsbelegg for det de framholder. Påvirkning - når 

den framholdte belysning med grunnlag i uomtvistelig dokumentasjon, innebærer riktighet? 
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Å evne å oppfatte at tuftet på dokumentert belegg - er den påståtte påvirkning - uansett 

påstandskonstruktørenes påhyling av etablert troverdighet - å tillegge null betydning! 

 

Fra det altomfattende skriftlig framholdte fra etablert-aktørene, er det å kunne registrere: At 

intet er forsøkt eller våget - imøtegått eller bestridt - hva angår det aktuelt publiserte innhold! 

 

Ville Mjøseng blitt oppsagt dersom hun ikke hadde trykksatt det aktuelle innhold? Er det ikke 

dette saken omhandler? Å imøtegå det publiserte innhold - nei, de åpenbarte må ikke befatte 

seg - med sak! Befatte seg med hva de ikke kan og har! Da åpenbaringen måtte framstå som 

”tatt ut av luften” - var kreering av en tilslørende konstruksjon nødvendig. For å framstille  

den bedragerske påstand - som troverdig - var ”dobbelt bokholderi” nødvendig.  

   

Den kombinerte ”rettslig relevante” pakkeløsning: 

i) Fakta - det framførte ufravikelige bevismateriale - måtte sabotasjeivaretas. 

ii) En ”indisierekke” måtte besørges konstruert. 

 

Dobbeltsidig falsk forklaring! Mened pluss mened framholdt som rettslig utslagsgivende for å 

kunne påstå påvirkning! - Gitt formålet å besørge totalitærstatlig besluttet som ikke tillatelig: 

 

* Å framholde på trykk dokumentasjonsbelagte overgrep og menneskerettskrenkelser. 

 

”Ingen rettssikkerhet”! - Var utillatelig meddelt Bygdepostens lesekrets! - Er ringen sluttet? 

--- 

I de påfølgende avsnitt vil bli ”gått litt mer i dybden” hva angår de aktuelle dømmendes 

menedbruk og diskrediterings/stigmatiseringsproduksjon 

*** 

Psykiatrimetoden. 

  

Ved å kunne henvise til rettskraftig avgjørelse, det anførte grunnlag inklusive, fra Søre 

Sunnmøre forhørsrett av 23. juni 2000, må det - om mulig - framstå som ytterligere horribelt, 

det evnet framstilte fra de dommertitulerte til det aktuelle saksforhold. 

  

Sak 00-98 F fra Søre Sunnmøre forhørsrett omhandler begjæring om mentalobservasjon av 

Oddmar Remøy og Kåre Torvholm. Under det premissanførte til den påfølgende beslutning er 

det henvist til tvangsinnleggelsen av Remøy. Som tilkjennegitt opptrådte Torvholm og       

Hiåsen i fellesskap som prosederende på Remøys vegne ved kontrollkommisjonsbehandling 

av sistnevnte forhold. Jfr. dokumenter fra Sunnmøre Regionsykehus - forelagt - men besørget 

sabotert av såvel Drammen byrett som Borgarting lagmannsrett. Jfr. redaktør Mjøsengs 

artikkel i Bygdeposten 01.04.00 - i anledning kontrollkommisjonsbehandlingen.   

 

Det gjengis fra det anførte slutningsgrunnlag til sak 00-98 F fra Søre Sunnmøre forhørsrett: 

”For siktede Remøy bemerkes at han ble innlagt (under tvang) på psykiatrisk sykehus 

umiddelbart etter hendelsen beskrevet i siktelsen av 28. mars 2000. Det legges til grunn av 

forhørsretten at Remøy så å si omgående ble utskrevet fra denne institusjonen da vilkårene 

for tilbakeholdelse ikke ble funnet oppfylt. Dette forholdet er ikke kommentert av politiet i 

begjæringen.” - (Undertegnedes uthevninger).  

 

Klar tale - fri fra påberopte åpenbaringstilkomster - fra en rett som opptrådte som en rett skal.  

Forestå innrettelse etter et saksforholds uomtvistelige fakta og framførte bevismateriale.  
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Slutning fra Søre Sunnmøre forhørsrett angjeldende såvel Remøy som Torvholm:  

”Begjæringen om mentalobservasjon tas etter dette ikke til følge”. 

--- 

Etter å ha blitt forelagt det omhandlende påtegningsark publiserte Mjøseng 13.04.00 en 

artikkel under overskriften ”Den siste Sovjetstaten” i Bygdeposten. Hiåsens offisielle 

representasjon - innebærer uomtvistelige lokal forankring. Det ble gjengitt ordrett fra det 

nedfelte i dokumentene. Til orientering - det var ikke engang å pålegge Mjøseng å kunne 

påvise riktighet av det nedfelte i de offentlige utstedte dokumenter. 

 

Det gjengis fra dokumentsiteringer fra den aktuelle publisering i Bygdeposten 13.04.00: ”(…) 

om det foreligger psykisk abnormtilstand som kan begrunne sak om sikring (jfr. strl. § 39) - 

siterer Hiåsen”. - Siterer Hiåsen! - Direkte fra offentlig utstedt dokument! Og videre: ”En 

begjærer full judisiell observasjon. Dette er nødvendig av hensyn til avgjørelsen av saken da 

handlingene i siktelsene framstår som motivert ut fra sykelige vrangforestillinger”. - (Jfr. 

vedleggene 1 og 2).  

  

”Psykisk abnormtilstand” og ”motivert ut fra sykelige vrangforestillinger”. Hvilke personer er 

- av påtalemaktens diagnosemaker - framstilt på det aktuelle vis:  

i) ”Det legges til grunn av forhørsretten at Remøy så å si omgående ble utskrevet fra 

denne institusjonen da vilkårene for tilbakeholdelse ikke ble funnet oppfylt. Dette 

forholdet er ikke kommentert av politiet i begjæringen.” 

ii) ”Kåre Torvholm ville ha sanninga fram, ikkje minst for å få slutt på at enkelte i 

maktposisjonar utnytta posisjonane til å skaffe seg fordelar”. 

 

Ville påtalemakten ha sanninga fram, eller… 

Det følgende spørsmål ble stilt fra journalist Einar Lindbæk i avisen Fiskaren 19.04.00: ”Vil 

påtalemyndigheten ha Torvholm erklært som gal for å unngå en rettslig belysning av saken”?  

Politiinspektør Jogeir Nogva: ”Vi ønsker ikke en rettssak”. Politiinspektøren har redegjort for  

hva dette hold trengte: ”En begjærer full judisiell observasjon. Dette er nødvendig av hensyn 

til avgjørelsen av saken (…)”. - Kan det uttrykkes i makabrere klartekst hvordan psykiatrien 

var tilsiktet anvendt for å bringe Remøy og Torvholm til taushet? 

 

Det var ikke første gang det var inngitt anmeldelser mot og framsatt påstander av lignende 

karakter mot Kåre Torvholm fra det hold som utgjorde opphav til det omhandlende forhold. 

Da jeg kontaktet Mjøseng og Bygdeposten i forkant av det aktuelt publiserte 13.04.00, var jeg 

i besittelse av dokumentasjon hva angår også tidligere arrangementer mot Torvholm.  

  

Fra det foreliggende saksmateriale (dokumenter og lydbåndopptak) framgår det ubenektelig  

at det var det framholdte fra undertegnede som førte til at Remøy ”så å si omgående ble 

utskrevet fra denne institusjonen, da vilkårene for tilbakeholdelse ikke ble funnet oppfylt”. 

Som Kåre Torvholm straks i etterkant uttrykte: ”Uten deg Dag, hadde detta aldri gått bra”. 

 

Kan jeg anmode om bruk av egne tildelte ”små grå”? Hvordan kunne framstille som 

påvirkning at redaktør Mjøseng - med grunnlag i forelagte offentlig utstedte dokumenter   

- besluttet å tilkjennegi påtalemaktens begjæring om mentalobservasjon? Det påfølgende 

spørsmål - har i seg - det enda styggere: Hvorfor uttillatelig å tilkjennegi påtalemaktens 

forsett? Hvorfor behov for mentalobservasjon av Remøy/Torvholm - i stillhet? Hvorfor måtte 

Borgartings dømmende begå underslag av de offentlig utstedte dokumenter - lagt til grunn for 

Mjøsengs publisering i Bygdeposten? Dokumenter forelagt - de påhylende av tilkomne 

åpenbaringer - fra saksforholdets saksøker!     
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---  

”Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har 

som formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir  

produktiv lei. Etter mi vurdering er krava i lph 3 innfridde”. 

6090 Fosnavåg 11.02. 2000 kl. 1730. 

Bjørn Martin Aasen, kommuneoverlege.  

 

Tindrende klart er det etablerte behov framstilt! ”Å avdekke kriminelle ting som foregår i det 

offentlege” - det er sjukt det!  

  

Var det vanskelig å oppfatte det gjengitte? Vanskelig å oppfatte hva det omhandler? Det er 

”ganske enkelt” gjengivelse av den anførte grunngivning for tvangsinnleggelsen av Remøy! 

”Etter mi vurdering”, skriver tidligere statssekretær Bjørn Martin Aasen (AP) - ”er krava i lph 

3 innfridde”. Undres du over hva rart lph 3 måtte innbefatte - kan jeg opplyse at bak dette 

”pseudonymet” skjuler seg daværende ”Lov om psykisk helsevern, § 3”.  

 

For å understreke alvoret - framheve det tungtveiende grunnlag for at Remøy måtte 

underlegges psykiatrisk forvaring - finner kommuneoverlege Aasen å måtte statuere: ”Han 

lever vel isolert sosialt, men har over lengre tid knytta kontakter med eit miljø som er sterkt 

fokusert på å bekjempe visse kriminelle krefter i samfunnet”. 

 

”Eit miljø” som vil avdekke ”ting” og i tilegg er fokusert på å bekjempe ”ting” - og som om 

det ikke skulle være nok - til og med ”kriminelle ting som foregår i det offentlege”! At han i 

sitt sosiale isolat - over lengre tid - har knytta kontakter med eit miljø som driver med ”ting” 

av tilkjennegitt samfunnsskadelig art… - Sjukere kan det itte gå an å bli - må vite! 

---  

Ytterligere til de forhold som forårsaket at Mjøseng ble suspendert fra sin stilling som 

ansvarlig redaktør for avisen Bygdeposten. Som innledning til avsnittet hvor de presenterer 

slutningsbegåelse i disfavør av saksøker Mjøseng, skriver de lagrettedømmende: ”Er ikke 

redaktøren villig til å delta i diskusjoner med sitt styre på uavhengig grunnlag (…)”. Hvilket 

grunnlag for det påstandsframstilte måtte Borgartings aktører besitte? Saksøktes påviselige 

påstandsoppspinn? Eller ytterligere tilkomne åpenbaringer?  

 

Den 12.09.00 blir Mjøseng forbeholdt klare antydninger fra Bygdepostens styreformann om at 

hun skal føle seg forfulgt - og ergo være i psykisk ubalanse. Påfølgende dag meddeles 

Mjøseng fra Radio Modums redaktør Magne Grønlund at han var tilkjennegitt fra en kilde  

- ”at det skulle være lege tilstede ved det møtet Mjøseng var innkalt til”. Tillagt dette ble 

undertegnede - i forkant av det møtet Mjøseng i utgangspunktet uttrykte at hun ville stille til 

13.09.00 - i telefonsamtaler med regiondirektør Husbyn i A-pressen samt Bygdepostens 

styreformann Larssen, forbeholdt gjentatte insinuasjoner angående Mjøseng mentale tilstand. 

For utførligere, mer enn sannsynliggjøring - av tilsiktet psykiatribruk også for Mjøsengs 

vedkommende - vises til det foreliggende dokumentasjonsbelegg omtalt i kapittel II.  

 

Insinuerende utbasunerer Borgartings åpenbarte: ”Det må videre være en oppegående 

redaktørs plikt til på egen hånd å kunne møte sitt styre og diskutere og forsvare sin 

redaksjonelle linje overfor dette.” Og fortsettelig: ”Er ikke redaktøren villig til å delta i 

diskusjoner med sitt styre på uavhengig grunnlag (…)”. - Denne innledning til den begåtte 

slutning vedrørende fratredelsesspørsmålet er påplusset det innskutte ”tyngde”-grunnlag: ”kan 

ikke lagmannsretten se det annerledes”. Lagmannsretten ”kan ikke se”. Nei, de åpenbarte - 

saboterte det - rettsutøvende i en rettsstat skal se! 
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Det var Mjøseng, som etter redaktør Grønlunds tilkjennegivelse overfor henne, ringte meg 

opp - og anmodet om å kunne oppsøkte meg. Ikke omvendt! Ved å addere det ovenfor omtalte 

til saksøktes repeterte meddelelser av tiltrengt legebistand for Mjøseng - hvordan kunne 

bortforklare det tilsiktede? Sjelden har jeg kunnet registrere Mjøseng såvidt gnistrende som da 

saksøktes bekjennende av advokatetisk forfall, under det andre møtet mellom partene, etter 

forutgående gjentatte antydninger direkte henvendt til Mjøseng, nok en gang ”repet ut av seg” 

- ”behov for legebistand”. Saksøktes prosessfullmektig ble meget bestemt avkrevd å stanse 

sine forsøk på å framstille Mjøseng som psykisk syk for på dette vis å søke henne påklistret 

”uten medvet” hva angår den belysning hun hadde forestått i Bygdeposten vedrørende nettopp 

bruk av denne avskyelige virkemiddelanvendelse.  

 

”Hvor lenge skal dere fortsette?” - Under denne avsnittsoverskrift i den framførte påkjæring 

viser Mjøseng til ”påstandene om at jeg skal være psykisk syk” - og uttrykker i klartekst: 

”Dette er bare påstander som er framsatt for å undergrave min troverdighet, og dermed også 

det jeg har skrevet. Det samme har skjedd med mange før meg og nå er det på tide at de som 

framsetter påstandene må stå til rette for det de gjør. Hvor mange som er gitt psykiatrisk 

diagnose for å tildekke at det de sier virkelig er sant, vet ingen. Men en ting er sikkert, og det 

er at det er mange”. - Påvirkning! Still det framholdte fra saksøker Mjøseng opp mot de 

evnerike underslag av fakta - besørget av de åpenbarte. 

 

Tilbake til det ovenfor tilkjennegitte uttrykt ved det avholdte møtet mellom partene 20.10.00.  

Den omtalte advokatoppførsel medførte at Mjøseng og Hiåsen relativt hurtig signaliserte det 

som formålsløst å forsøke en fortsatt drøftelse. 

 

”Er det penger du vil ha”, ble Mjøseng tilropt idet vi var i ferd med å forlate møtet. ”Referat” 

fra møtet - produsert av saksøktes advokat - ble Mjøseng og Hiåsen først tilkjennegitt i  

februar 01. Da forelagt Drammen byrett som vedlegg til saksøktes tilsvar til stevningen! I  

”referatet” er ”det opplyst” at Mjøseng ”ble spurt om hun selv ville si opp sin stilling mot en 

viss kompensasjon”. Og videre: ”Etter noe betenkningstid ble dette avvist av Mjøseng”.   

 

Hvordan kunne Mjøseng avvise tilbud? Og, det - uten ”engang” å ha konferert med Hiåsen?  

Enten Ole eller Brum - må være - blank løgn! ”Dersom ”tilbudet” var seriøst ment burde det 

vel vært å kunne forvente forelagt meg på et ryddig vis”, uttrykte Mjøseng til Radio Modum. 

Henvist til datering må det påfølgende ”tilbud” til Mjøseng, være produsert straks i etterkant 

av det aktuelle møtet. Et ”tilbud” om å dekke utgifter til advokatbistand, for Mjøseng.  

Sammenstill det tilbudte. Registrer det tilbudte advokatetiske forfall. Hva mer var inkludert i 

”tilbudspakka”? I framstillingen titulert ”referatet” fra foregående møte - Mjøseng og Hiåsen 

ble overrakt fra saksøktes advokat 20.10.00 - var følgende bekjentgjort: ”Irene Mjøseng ble 

bedt om å vurdere sykemelding og søke medisinsk hjelp”.   

  

Også for sin slutningsprosedyre ”møte sitt styre og diskutere” - kan Borgartings åpenbarte  

- tilhenvise falsk forklaring! (Jfr. vedlegg 12, s.39). Tillegg byrettsdommerens insinuasjoner 

angående samme forhold. Kan det meddeles klarere at Mjøseng - på et tilsvarende vis som 

Remøy og Torvholm - skulle besørges psykiatri-nøytralisert?   

  

Still det påviselige - det etterprøvbare - opp mot det framstilte fra ”referat”-produsenter og 

dømmende faktasabotører. Hva angår tilsøkt psykiatribruk også for Mjøsengs vedkommende  

- nok en gang var det ødeleggeren Hiåsen som satte de avgjørende ”kjepper i hjulene”. 

Kjeppene som medførte at Mjøseng unnslapp å bli utsatt for psykiatridiagnose og neddoping 

med psykiatriske ”ute av stand til å gjøre rede for seg”-preparater. 
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For distriktets etablerte resulterte det mer enn sannsynlig i vrangstrupehikst over 

frokostbordet - da Mjøseng foresto publisering av hvordan også undertegnede var blitt utsatt 

for psykiatridiagnostisering på blankt løgngrunnlag. Det gjengis fra artikkelen signert  

redaktør Mjøseng: ”Etter å ha gjennomgått samtlige av Hiåsens journaler og dokumenter, er 

det ingen tvil om hva som har foregått. Det er rett og slett grotesk lesning. Radio Modums 

redaktør Magne Grønlund har også sett journaler, dokumenter og bevitnelser, og er heller ikke 

i tvil om hva Hiåsen har blitt utsatt for. Vi kan begge bekrefte at påstandene i journalene er 

blank løgn”. Som om dette ikke skulle være mer enn tilstrekkelig, intervjuet Mjøseng også 

undertegnedes leverandør av dagligvarer, kjøpmann Kjell Haugen. Lokalt tør det være 

velkjent at svært få vil trekke Haugens troverdighet i tvil. Det gjengis fra ingressen til 

intervjuet av Haugen: ”Han synes det Hiåsen er blitt utsatt for er forferdelig, og kan bekrefte 

at det som står i Hiåsens journaler er løgn”.  

--- 

Kåre Torvholm: ”Eg vil ikkje, eg kan ikkje akseptere at borneborna mine skal vekse opp i og 

med - dette her”. - I ”Den siste Sovjetstaten” anvendes psykiatrien - groteskt og påviselig - til 

å ordne nøytralisering av de som måtte våge å tenke sjøl. Til stempling og eliminering av de 

som måtte våge påvisning av etablert-klanens framferd på bekostning av andre menneskers 

adgang til fundamentale menneskerettigheter.  

 

”Historia dømer”. Hvilken hensikt og virkning har historisk dom - uten at det evnes lærdom?  

Historia skapes her og nå. Det faktum at journalistane flokkspring med dei som ikkje toler å 

verte utsette for ytring frå andre individ - at dei lystrar etablerte brotverksaktørar og ”held seg 

vekke frå” dei som kan leggje fram dokumentasjon om tilhøva - korleis skal såleis framferd  

kunne ”vekkforklarast” med - at historia vil ”syte for” ein rettskaffen dom?  

*** 

Sabotasjemetoden. - Åpenbarings- og spekulasjonsmetoden.   

 

De prinsipielle framholdelser fra lagmannsretten lagt til grunn - var saksforholdet endelig 

avgjort. Tilhenvist de foreståtte overprøvelser av norsk Høyesterett i Strasbourg, tilhenvist de 

internasjonale menneskerettskonvensjoner inkorporert i det norske lovverk - hvordan kunne 

tilsidesette de prinsipielle konklusjoner? Henvist til kjæremålsutferdigelse - at det de facto var 

undertegnede som framtvang de prinsipielle overprøvelser av Drammen byrett, og følgelig 

hadde besørget gjennomgående og uomtvistelig medhold for saksøker Mjøseng hva angår 

saksforholdets påviselig angjeldende - er ubestridelig!   

  

For Borgartings aktører gjensto nå kun påkallelse av åpenbaringstilkommelse - for troverdig å 

kunne framstille den aktuelle publisering i Bygdeposten - som ikke tillatelig. Lagmannsretten 

anfører: ”Det avgjørende er i denne sammenheng ikke bare hvorvidt redaktøren faktisk har 

latt seg påvirke, men om det for lesekretsen kan oppstå mistanke om at hun har latt seg 

påvirke”. Lagmannsretten konkluderer til sin ”mistankeoppstandelse”: ”I denne saken 

framstår det som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO (…)”.  

   

Er det begått en drøftelse angjeldende den påstand som er tildelt anføringen det avgjørende?  

Hvilken teknikk er det gjort bruk av i den aktuelle forbindelse? I 4. avsnitt s.39 introduseres 

påvirkningspåstanden. Innenfor samme avsnitt tillegges påvirkning statusbetegnelsen det 

avgjørende. Innenfor avsnittets fem linjer + påvirke - er det spekulativt fullbrakt. 

 

Drøftelse? Det påtvungne medhold til saksøker på prinsipielt grunnlag er av lagmannsretten 

søkt ”stilt opp mot” den påfølgende påvirkningspåstand. Følgelig skal det se ut som at en 

drøftelse er forestått. Men - f.o.m. introduksjon av lagmannsrettens åpenbaring - omgående   
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tildelt karakteristikken avgjørende, og påfølgende selvbesvart av de påstandsframstillende  

- glitrer saksøkers ikke-adgang til kontradiksjon - med etablert ikke-rettsstatlig presedens. 

 

I henhold til Borgartings aktører forefinnes intet som ikke rettferdiggjør deres spekulative 

framstilling og påhyling av å være tilkommet åpenbaring. Lagmannsretten skriver s. 37. 3 

avsnitt (vedlegg 12): ”Denne avgjørelsen (angående prosessfullmektigspørsmålet) som er av 

22. mars d.å, er kort begrunnet med at Mjøseng trenger en som kan framstille saken for retten 

på en rettslig relevant måte”. Og fortsettelig i det påfølgende avsnitt: ”Det kreves normalt 

juridisk utdannelse for å kunne opptre i retten, og det hører til sjeldenhetene at en som ikke 

har slik utdannelse evner å skille mellom det som er rettslig relevant og det som ikke er det”.   

 

Undertegnede må vedgå at jeg ikke er normalt juridisk utdannet - til å begå underslag av et  

saksforholds uomtvistelige fakta! ”Å skille mellom det som er rettslig relevant og det som 

ikke er det” - ”det hører til sjeldenhetene at en som ikke har slik utdannelse evner…” 

 

Evner å påhyle seg å være tilkommet rettslig relevant åpenbaring.  Evner å produsere 

avgjørende spekulasjoner. Evner å sabotere kjensgjerninger og offentlig utstedte dokumenter. 

Evner å begå underslag av bevis og frakta. Å skille mellom - det tilhører sjeldenhetene!   

 

At Borgartings evnerike trengte en som kunne hjelpe Mjøseng til juridisk å forstå - at ethvert 

dokumentbevis hun hadde forelagt dem måtte saboteres for at de rettslig relevante skulle være 

fri til å framstille henne som påvirket - og følgelig begå slutning i hennes disfavør…  

 

Ikke mot normalt, men etablert rettslig ransarrangert relevant - ble de ikke ”borte” kun 

protokollene fra avholdte styremøter i avisen Bygdeposten, og samtlige øvrige dokumentbevis 

framført fra saksforholdets saksøker. Den er ”ganske enkelt” blitt borte vekk: Den foreståtte 

publisering i avisen Bygdeposten! Borgartings juridisk lærde måtte underslå hva de selv har 

tilhenvist som grunnlagsgivende for sin åpenbaringsbelagte påstand! 

  

Avgjørende - ”om det for lesekretsens kan oppstå mistanke om at hun har latt seg påvirke”.   

For å kunne framstille sin spekulasjon som troverdig, måtte lagmannsretten begå underslag av 

de saksaktuelle publiserte leserinnlegg! Henvist til den introduksjon han framførte til serien 

”Det skjulte Norge” i Radio Modum, skrev ansvarlig redaktør Magne Grønlund i leserinnlegg 

publisert i Bygdeposten 17.08.00: ”Kort gjengitt om personer som ytret seg mot urettferdighet 

og snusk og som effektivt ikke får komme til orde. Om personer som har så stor 

rettferdighetssans at de nekter å tie”. - Grønlund framholdt: ”Det handler om organisasjoner 

og myndigheter som har noe å skjule. Om millioner, for ikke å si milliardbeløp… - Om et 

spill med psykiatrien/tvangsinnleggelser som effektiv stopper for brysomme som ikke gir seg. 

Når hemmelige tjenester er med i dette samrøret, er snart hele edderkoppnettet komplett”.  

  

Tiladressert Radio Modums første programforsendelse i serien ”Det skjulte Norge” utferdiget 

Mjøseng lederen ”Radio med mening”, for publisering i Bygdeposten 22.06.00. Et par 

gjengivelser fra denne lederen: ”Tre nærradioer som har begynt å bruke sendetid på disse 

saksforholdene har blitt fratatt konsesjonen tvert. En av dem var studentradioen i Tromsø”. 

Og, videre: ”Radio Modum risikerer mye ved å begynne å grave i disse forholdene”. Kan det i 

klarere tekst framgå - at Mjøseng var mer enn innforstått med hva hun forholdt seg til? 

 

I tilknytning til publisering av den 3. artikkel angjeldende det omtalte sakskompleks 27.04.00, 

utferdiget Mjøseng en leder gitt tituleringen ”Falske rykter”. Fra denne lederen finner jeg det 

påkrevd å gjengi relativt omfattende: ”Jeg vet det går rykter i Sigdal om at Bygdeposten lar 
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seg bruke av Hiåsen. Det er ikke tilfelle. Det er helt bevisste redaksjonelle vurderinger som 

ligger til grunn for at vi går inn i disse saksforholdene. Hovedgrunnen er selvfølgelig at 

Hiåsen er sigdøling og jobber fra sitt hjem i Sigdal”. Fra avsnittets avslutning: ”Når vi i tillegg 

vet at Hiåsen kan dokumentere alt han har stått fram med i Bygdeposten, burde ingen være i 

tvil om våre motiver for å ta opp så alvorlige saksforhold”. 

  

Enkel og klar tale. Ryktespredningen tilkjennega Mjøseng selv. Og hun utdypet ytterligere: 

”Det meningsløse i det norske nyhetsbildet grenser til det absurde når man vet hva som 

foregår i det norske samfunnet. Hvis det skal være noen vits i å ha en presse i det hele tatt, kan 

vi ikke la være å skrive om noe fordi vi blir utsatt for trusler fra overgriperne, eller 

ryktespredning for å svekke vår troverdighet”.   

 

Kan det framholdes klarere - hvorfor de åpenbarte måtte underslå - Mjøsengs skrevne og 

trykksatte ord? Borgarting-aktørenes bruk av falske forklaringer er vedlagt svart på hvitt! 

Påvirket Mjøseng i lederartikkelen ”Falske rykter”: ”Vi i pressen har et ansvar for at overgrep 

som det Bygdeposten har skrevet om i det siste, ikke skjer. Og hvis det skjer skal vi skrive om 

det i et forsøk på å hindre at det skjer igjen”. 

 

”Bruker tvangsinnleggelse som våpen”. Denne overskriften anvendt av Mjøseng til den første 

artikkel hun utferdiget for publisering i Bygdeposten angående de omhandlende saksforhold. 

Fra ingressen gjengis: ”Dag Hiåsen er inne i en hektisk periode. Akkurat nå arbeider han med 

flere saker der personer er tvangsinnlagte uten grunn”. Det sentrale tema i denne artikkelen  

- ytringsknebling/sensur. Artikkelen omhandlet hvordan de etablertes representanter var 

forbeholdt fri mediautbasunering av ”sin versjon” vedrørende tvangsinnleggelsen av Remøy. 

Og den omhandlet hvordan den utsatte og de som representerte den utsatte - i tillegg - ble 

utsatt for ytringsknebling. Utsatt for å bli nektet adgang til å framholde tilsvar!   

 

Hva Kåre Torvholm som bestefar ble møtt med, da han rettet henvendelse angående små barn 

som var tildelt plassering på utsatt for ulykke-liste til daværende og nåværende regjeringssjefs 

kontor - eksemplifiserer den makabre opptreden og framferd. 

 

”Det skjulte Norge”. Radio Modums første programforsendelse i serien gitt denne titulering,  

ble kringkastet 21.06.00. Dag, jeg vet du har - han ”stammet litt” - programmedarbeider Per 

Amdahl i Radio Modum i tilknytning til presentasjonen av det lydbåndopptak kanalens 

lytterskare sekunder fram i tid ville bli tilkjennegitt. For å forhåndsangi stedsangivelse - det 

fosset ut fra Amdahls munn straks etter avspilling av ”Oslo Renholdsverk”: ”Dette må du 

forklare, Dag”. Tilhenvist det avspilte kutt fra lydbåndtapet telefonhenvendelse, forklarte jeg:     

 

Etter oversettelse fra sentralbordet til statsministerens kontor tilkjennega Torvholm hva han 

hadde å meddele. Statsministeren var ikke å treffe på det aktuelle tidspunkt, hvilket medførte 

at sekretær Andersen ble formidlet avspilling av lydbåndopptaket fra telefonhenvendelsen 

rettet til Torvholm hvor han ble meddelt den skjebne hans barnebarn var tilsiktet.  

 

Straks etter avspilling søkte Torvholm å bli forbeholdt reaksjoner til det avspilte, men han må  

registrere at telefonrøret er lagt på ved statsministerens kontor. Torvholm retter følgelig en ny 

henvendelse til sentralbordet. Han settes nok en gang over til omtalte sekretær. Etter et 

øyeblikks taushet kommer tilkjennegivelsen: ”Oslo Renholdsverk”.  

 

Gitt Torvholms erfaring og støpning mister han ikke fatningen, men spør nok en gang hvor 

han ”er kommet”. - ”Oslo Renholdsverk, ja det er Oslo Renholdsverk”, gjentas det …   
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At denne samtalen omgående ble brakt til avslutning, burde ikke overraske. Men for å sikre 

ytterligere bekreftelse, foretar Torvholm nok en oppringning. Han stiller først spørsmål om 

det aktuelle sentralbord kan ”sette over” samtaler til Oslo Renholdsverk. Det besvares som 

ikke anledningsgitt. Torvholm anmodet følgelig om (for tredje gang) å bli satt over til 

statsministerens kontor. For tredje gang besvares han umiskjennelig av samme person. Som 

igjen ”er blitt” sekretær Andersen. Men som ikke kan huske noe, ei heller fra den innledende 

samtale mellom Torvholm - og den selvsamme sekretær Andersen. Det samlede og uten 

avbrudd foreliggende lydbåndopptak fra Torvholms henvendelser til statsministerens kontor 

tilkjennegir klart hvor Torvholm - var kommet. ”Påvirket” Mjøseng som i lederartikkel 

meddelte i klartekst: ”Vi i pressen har et ansvar for at overgrep som det Bygdeposten har 

skrevet om i det siste, ikke skjer” - deltok under denne programforsendelse fra Radio Modum!  

--- 

Gitt som overordnet formål videreutvikling av de etablertes stat i staten - er kunnskapsforfall 

en nødvendighet. Generelt - at det ene følger som en konsekvens av det andre - at det ene 

nødvendigvis må innbefatte det andre - må befolkningen skoleres til ikke å oppfatte.    

 

En spasertur i de Borgartingske åpenbartes meddelte evnerike impliserer en rik forfallstur. 

Hva om Borgartings aktører ble stilt spørsmålet: Hvorfor ble Mjøseng oppsagt fra sin stilling?  

Først, jeg skal vedgå at det kanskje ikke er snilt - å stille et så vanskelig spørsmål. 

 

Fra lagmannsrettens konkluderende utsagn (vedlegg 12, s.38), gjengis: ”Reportasjene om 

”Det skjulte Norge” kan derfor ikke i seg selv være oppsigelsesgrunn eller suspensjonsgrunn, 

selv om de skulle være anstøtelige for enkelte”. Det framholdte må innbefatte en rekke 

forhold:   

 Benevnelsen ”Det skjulte Norge” er i henhold til lagmannsretten å sette absolutt til 

side. Er å tillegge ingen betydning. 

 Det meddelte må innebære en ytterligere knusende underkjennelse av byrettsdommer 

Hagelunds rettsutøvelse.  

 Det frontalkolliderer med det framholdte fra utsteder av oppsigelsen, Bygdeposten 

A/S, anført i tilsvaret til den uttatte stevning under pkt. 2.3. Den frontalkolliderer med 

arbeidsgivers punktvis nedfelte anføring gitt benevnelsen ”Bakgrunn for oppsigelsen”. 

Lagmannsretten tilsidesetter arbeidsgivers anførte bakgrunn!  

 Henvist til den aktuelle publisering - og tillagt ingen betydning mht. hvilken vignett 

denne er framholdt under, skriver lagmannsretten ”kan derfor ikke i seg selv være 

oppsigelsesgrunn eller suspensjonsgrunn”. - Ikke i seg selv. Isolert må ergo det 

publiserte være å anføre som ikke-årsak for oppsigelsen! 

 Søkt ”bortgjemt” i knøtteskrift - framholder lagmannsretten: Dette uttrykket (Det 

skjulte Norge) er brukt som overskift til lederen den 7. september og også brukt 

innledningsvis i lederen den 12. september dette år”. Jada, lagmannsrett - tilhenvist og 

angjeldende Radio Modums programforsendelse! Men - det er mened-ordnet fortiet! 

 Å oppfatte: At A impliserer B. At A medfører B. At B er en konsekvens av A. 

Eksplisitt har lagmannsretten ”etter beste evne” produsert tilskitelse av undertegnede. 

Implisitt har Borgartings aktører framholdt en grundig underbygging av den avleverte 

diskreditering og tilskiting: For - uten kjæremålet utferdiget av den ikke-evnede ville 

Mjøseng vært besluttet til fratredelse tuftet på den framstilling fra byrettsdommeren    

- hennes skadeforvolder Hiåsen - påtvang de lagrettdømmende knusende å utslette! 

 

Det stilte spørsmål: Hvorfor ble Mjøseng oppsagt fra sin stilling? - Hva utgjorde årsak til 

oppsigelsen? Lagmannsretten har ”åpenbart” påvirkning som avgjørende. Hva måtte Mjøseng 

ha latt seg påvirke til? - Det henvises til ”kan derfor ikke i seg selv være oppsigelsesgrunn 
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eller suspensjonsgrunn”. Følgelig - hva har Mjøseng latt seg påvirke til? Til ingenting? Har 

hun kun latt seg påvirke? Ble hun skjenket ”dritings”-påvirket av Hiåsen? 

 

Etter ”framstår det som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller 

FAMPO”, fortsetter lagmannsretten: ”i den grad at det kan reises berettiget mistanke om ikke 

denne påvirkning har hatt innvirkning på hennes redaksjonelle linje og dermed på hennes 

uavhengighet”. Der var det! ”Hennes redaksjonelle linje”. Må det kunne forespørres hva dette 

innbefatter? Redaksjonelle linje? Måtte det ha noe med Linjegods å gjøre? Hva annet enn det 

innhold Mjøseng som ansvarlig redaktør - besluttet å sette på trøkk i Bygdeposten - måtte 

være å innbefatte av ”hennes redaksjonelle linje”? Kanskje lagmannsretten var tilkommet 

åpenbaring av at Hiåsen hadde oppsøkt Bygdepostens kontorer og etterlatt seg en krittstrek på 

golvet gitt påskriften ”Mjøsengs redaksjonelle linje”? At hun følgelig måtte balansere langs 

denne for å sjekke om hun trengte påfyll for å være tilstrekkelig påvirket?   

 

Det er langt mindre tiltalende og langt mer usammenhengende enn fyllerøl - det avleverte fra 

Borgartings rans- og nøytraliseringsbedrivende. Påvirkning - kan de lagrettedømmende  

forklare årsak til at de under sin premissleveranse måtte besørge repetisjonssabotasje av 

saksforholdets påviselige utgangspunkt - henvendelsene rettet til Bygdepostens styreformann 

fra eksternt hold. - Påvirkning! Hva måtte evnes forklart i Borgartingsk meddelt tilstand?  

 

”Vi i pressen har et ansvar for at overgrep som det Bygdeposten har skrevet om i det siste, 

ikke skjer. Og hvis det skjer skal vi skrive om det i et forsøk på å hindre at det skjer igjen”.  

Dette kunne Bygdepostens lesekrets lese i sin avis. Dette skrevet og trykkssatt i Bygdeposten 

av ansvarlig redaktør Mjøseng. ”I denne saken framstår det som åpenbart for lagmannsretten 

at Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO i den grad at det kan reises 

berettiget mistanke om ikke denne påvirkning har hatt innvirkning på hennes redaksjonelle 

linje og dermed på hennes uavhengighet”. Den ikke-evnede ødeleggeren Hiåsen - påvirket 

Mjøseng til utillatelig å forestå belysning av overgrep og menneskerettskrenkelser.   

 

”Framstår det som åpenbart for lagmannsretten”. - ”Det hører til sjeldenhetene at en som 

ikke har slik utdannelse evner”. De som evner å reprodusere - at det framstår som åpenbart 

for seg og sine medsammensvorne - kan hylles for å ha bestått de etablertes juridikum!   

  

Avgjørende - ”om det for lesekretsens kan oppstå mistanke om at hun har latt seg påvirke”.    

For - verifikasjon av den avgjørende spekulasjon - måtte Borgartings juridisk lærde begå 

sabotasje av lesekretsens saksaktuelle leserinnlegg! Det evnede - med ”slik utdannelse”. 

 

De lagrettedømmende: ”Dette uttrykket (Det skjulte Norge) er brukt som overskift til lederen 

den 7. september og også brukt innledningsvis i lederen den 12. september dette år”. Dersom 

Borgartings lærde ikke hadde produsert mened (holdt sannheten tilbake - jfr. straffelovenes 

bestemmelser §§ 120 og 189/190) - hvordan ville åpenbaringen ”sett ut”?       

 

For de lagrettedømmendes formål passet det ikke at de tilhenviste lederartikler uomtvistelig 

omhandlet Radio Modums publiseringer av denne kanals programserie ”Det skjulte Norge”. 

Lagmannsrettens underslag av fakta/kjensgjerninger, lagmannsrettens gjennomførte sabotasje 

av samtlige dokumentbevis framholdt fra saksforholdets saksøker - kan det meddeles rettslig 

kriminelt åpnere og barere: Hvorfor Mjøseng ble oppsagt fra sin stilling?  

 

De rettslærde: Vi bestemmer at det er påvirkning - vi bestemmer at det er utillatelig å 

framholde dokumentasjonsbelagt påvisning av ”vår klans” hellige kriminalitetsbegåelse!  
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*** 

Beskyldningsmetoden. - Ordbruksmetoden.  

 

Konstruksjon av de påstander og beskyldninger ”som måtte passe for meg og mine etablerte 

medsammensvorne”. Gjenta påstandene og beskyldningene med varierende ordbruk. Besvare 

egne påstandsframstillinger. Krydre ”retten” med tilsynelatende overbevisende ordbruk.  

 

Hvordan gjennomføres den rettslige konspirasjon og korrupsjon - de rettslige arrangement av 

ran og bedrageri? For å få en tekst naken fra antydning til å innbefatte underbygging av det 

påståtte - til å se sann ut - dynges det på med sterke ordbrukskonstellasjoner. Dette kombinert 

med underslag av fakta påplusset infam og variert nedrakking av den/de det er nødvendig å få 

pålesset tilstrekkelig diskreditering og stigmatisering. Borgartingernes påberopelser innhentet 

på åpenbaringsplatået i Svineskogen, inneholder rikholdig av samtlige ingredienser.   

  

Noen gjengivelser fra ”de åpenbartes” ordbruks-pakke:  

I denne saken framstår det for lagmannsretten som åpenbart - Det vil åpenbart være til skade 

for redaktør Mjøseng - Det er åpenbart - Det er på det rene (er det brukt Zalo eller PEP) -Viser 

klart - I den grad - Begrunnet mistanke - Berettiget mistanke - Denne mistanken forsterkes…   

 

Ordbruken skal belegge det påstandsframstilte. Tilsynegi et framholdt grunnlag for det reelle 

ingenting og sann løgnbruk! Nakne for belegg til det påståtte serverer de lagrettedømmende 

substansløst oppkok. Den aktuelle stigmatiseringspakkeløsning: Framstille Mjøseng som 

hjelpesløs påvirket og Hiåsen som en ikke-evnende bølle. Framstille versus dokumentasjon  

- som påviser at de åpenbarte - er produsenter av ordbruksfundert bedrageri! 

  

De påberopende av ”tilkomster utenfra” korer falskt: ”Denne mistanken (påvirkning) 

forsterkes av Hiåsens engasjement når det gjelder retten til å opptre på hennes (Mjøsengs) 

vegne både under forhandlingene med styret etter suspensjonen og i forhold til domstolene”.  

 

Tillike med de øvrige prosessuelle skriv var de påkjærte forhold underskrevet av Mjøseng.  

Kontradiksjonsprinsippet! Gitt at de lagrettedømmende hadde opptrådt som representanter for  

en rettsstat, ville de vært å avkreve å forholde seg til det framholdte i kjæremål fra saksøker. 

 

Hva angår ”opptreden på hennes vegne”, var det ene og alene det uttrykkelig meddelte fra 

saksøker Mjøseng - ikke Hiåsen - de lagrettdømmende var å pålegge etterrettelig å henvise til. 

Fra påkjæringen framført for Borgarting lagmannsrett, fra avsnittet gitt overskriften ”Hvor 

lenge skal dere fortsette” - et avsnitt uttrykkelig tilkjennegitt at var utferdiget av Mjøseng, 

gjengis: ”Med grunnlag i de påberopte bestemmelser fra Menneskerettsloven krever jeg med 

dette at Dag Hiåsen skal representere meg under hovedforhandlingen den 22. august d.å. Hvis 

ikke betyr det at dere velger å ikke forholde dere til internasjonale lover og avtaler”. 

   

”Denne mistanken forsterkes av Hiåsens engasjement når det gjelder retten til å opptre på 

hennes vegne”, skriver Borgartings mistenkere. ”Krever jeg med dette at Dag Hiåsen skal 

representere meg”, skriver Mjøseng. ”Åpenbart til skade for redaktør Mjøseng”, skriver  

Borgartings åpenbarte. ”De som sterkest hevder at Dag ødelegger min sak er de som nekter å 

se dokumentene” (faktasabotørene), uttalte Mjøseng til Radio Modum. ”Dersom redaktør 

Mjøseng mener at Hiåsen har opplysninger å bidra med som har betydning for saken”, skriver 

de lagrettedømmende - berettiget til å mene insinuerende - på saksøker Mjøsengs vegne. ”Jeg 

anser det derfor som en nødvendighet for å få belyst saksforholdet at Hiåsen prosederer min 

sak mot Bygdeposten” - skrev saksøker Mjøseng tiladressert Drammen byrett 28.12.00.  
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Hvem har avkrevd å bestemme at Mjøseng ikke skal tillates adgang til å være et selvstendig 

tenkende individ? Hvem har avkrevd å bestemme at redaktør Mjøsengs beslutning angående  

å forestå dokumentasjonsbelagt publisering - ikke var hennes beslutning? Hvem har avkrevd å 

bestemme at Mjøseng ikke må tillates ytringsadgang? Ikke engang adgang til kontradiksjon. 

Og følgelig ikke adgang - til verken demokratiske rettigheter eller rettsstatlig rettergang!  

 

Hvem har underskrevet at de må forbeholdes ”rett” til å utøve denne avskyelige framferd? 

Hvem trenger fritak fra imøtegåelse for være fri til å besørge ikke-rettsstatlig rettsutøvelse?  

Hvem har meddelt behov for totalitærstatlig underkuelse? Hvem har bekjentgjort absolutt 

etisk og moralsk forfall? - ”På seg selv kjenner man andre”. Kan de åpenbaringspåhylende 

mangle evne til å oppfatte at andre ikke dyrker deres behov for å undertrykke mennesker? 

Nei, den art av snillistisk unnskyldning har de tilkjennegitt å være for velbefarne i 

bedragerimotivert og ondskapsbetinget evneutfoldelse - til ”åpenbart” å kunne bli tilkommet. 

 

Hva er anført av saksøkte som ”bakgrunn for oppsigelsen” av Mjøseng (jfr. vedlegg 10, s.3).  

Hva omhandlet, jfr saksøktes anvendte betegnelse: ”Reportasjene om Dag Hiåsens arbeid”? 

Dokumentasjonsbelagt representasjon av utsatte for tvangsinternering, overgrep, underkuelse, 

og ytringsknebling - dette det påviselig trykksatte i Bygdeposten. Må det framstå som 

vanskelig å oppfatte hvilken evnelse - det er gitt mulig å evne - i åpenbart modus?    

 

Egil ”Drillo” Olsen (jfr. s.26): ”(…) dere allerede har lært dere den lite sympatiske taktikken å 

tillegge en annen synspunkter han ikke har, for så å angripe vedkommende ved å assosiere 

han med disse synspunktene”. Det evnet framstilte fra de lagrettedømmende er vitterlig av en  

enda avskyeligere karakter. - Hvilke ”assosiasjoner” er evnet av Borgartings aktører i 

åpenbart modus?  

 Uavhengig av alle øvrige forhold er det et uangripelig faktum: At det som har stått på 

trøkk i Bygdeposten - har stått på trøkk i Bygdeposten!  

 Det er følgelig ubestridelig at Mjøseng foresto omtale av FAMPOs/Hiåsens virke mot 

- og hva angår de saksbelyste tilfelle, undertegnedes offisielle representasjon av utsatte 

for - ytringsknebling, tvangsanvendelse, overgrep mv. 

 Henvist til det påstandskonstruerte fra de lagrettedømmende skal FAMPO/Hiåsen ikke 

kun være å ”assosiere med synspunkter” - men også utøve handlinger - stikk i strid 

med det virke Mjøseng foresto dokumentasjonsbelagt omtale av. Utilbørlig 

påvirkning, påtvingelse av avhengighet etc. må selvinnlysende være å framholde som 

tilsøkt underkuelse. Må innebære en framferd som er å sammenstille med stikk det 

motsatte av det virke Mjøseng og Radio Modum tilkjennega at FAMPO/Hiåsen 

utøver. - Stikk det motsatte av hva Mjøseng meddelte at FAMPO/Hiåsen sto for! 

 

Hvilken samtidig evnelse - er evnet i åpenbart modus? Mjøseng måtte ikke tillates å forestå 

omtale av undertrykkelse. Årsak - hun var undertrykt! De åpenbartes framstilling: Hun skulle 

være undertrykt fra det hold - hun selv hadde meddelt - at arbeidet mot undertrykkelse! 

 

Kombiner ”den ikke-sjeldne utstudertes” bedragerske ordbruk med ”nullets” logiske evnelse.    

Legg i hop det tilkjennegitte - og svaret du får: Den ”adekvate kompetente” etablerte evnelse.  

Dette kan også beskrives som sysselsettingsgrunnlaget - i Det etablerte rans-samveldet.  

  

”Jeg gikk flere runder med meg sjøl”, svarte Mjøseng til spørsmålet hun ble stilt fra Radio 

Modums programledere under kanalens første programforsendelse av ”Det skjulte Norge”. 

Det stilte spørsmål - henvist til de saksforhold hun hadde forstått omtale av i Bygdeposten  

- var: ”Hvorfor begynte du å skrive om dette”? 
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”Det jeg kom fram til - som journalist, som redaktør - så går det ikke an - når du får vite om 

saker som det her, så går det ikke an å la være å skrive om det”, svarte Mjøseng og fortsatte: 

”Jeg gikk jo veldig mange runder med meg sjøl fordi Dag fortalte meg hva jeg ville bli utsatt  

for, dersom jeg begynte å skrive, dersom jeg engasjerte meg vedrørende disse sakene”. 

 

Gjentatte ganger meddelte Mjøseng i klartekst at jeg hadde advart henne i forkant av den 

innledende publisering. Nær ”hele spekteret” i de etablertes avskyelige virkemiddelpakke, 

hadde jeg tilkjennegitt overfor henne. Jeg hadde meddelt henne ”det grøvste” av hva jeg selv 

var blitt utsatt for gjennom flere år, ved å tilhøre de som har gått i bresjen for å søke å 

motvirke til den etablerte begåelse av ugjerninger og bak mål-ran. Hun var gitt kjennskap til 

navn som Kåre Torvholm, forsker Joar Tranøy, Arnold Juklerød, Svein Aslak Pedersen m.fl. 

Hun var meddelt hva de nevnte var blitt utsatt for grunnet deres avsløringer - av de etablertes 

ugjerninger - i det propaganderte menneskerettslige foregangsland.    

 

Første forsendelse av Radio Modums programserie ”Det skjulte Norge”, gikk på lufta 

21.06.00. Påfølgende dag skriver Mjøseng i Bygdepostens leder: ”Radio Modum risikerer 

mye ved å begynne å grave i disse forholdene. Men som redaktør Magne Grønlund sier: ”Det 

var dette vi startet radioen for - vi skal være en radio med mening””. Lederens siste setning: 

”Og noe mer meningsfylt enn å sikre framtida til sitt hjemland kan vel ingen gjøre”.  

 

”Åpenbart påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO”. Lederen ”Radio med mening” (jfr. 

vedlegg 6) tilhørte det publiserte innhold, forelagt Borgartings aktører. For å få til sin 

troverdige mened - måtte de lagrettedømmende begå underslag av ”Radio med mening”! 

 

Radio Modums Grønlund og Amdahl, de trykksatte leserinnlegg, Mjøsengs intervju av Knut 

Bye fra Sigdal og uttalelser fra øvrige i denne sammenheng - henvist til det framstilte fra 

Borgartings dømmende, må det - åpenbart, i den grad, være vist klart - at samtlige var under 

påvirkning fra påvirker’n Hiåsen. At samtlige måtte være underlagt avhengighet av Hiåsen. 

Og ikke kun avhengighet, men henvist til ”det opplyste” og ”redegjort for” fra saksøkte, må 

samtlige ”på grunn av sin avhengighet” av påvirker’n - også ha mistet dømmekraften!  

 

Hva må det innbefatte, det framstilte fra juristeriets åpenbarte? Hvilken karakteristikk, hvilken 

grotesk karikering av ”de andre”, må ikke det framholdte nødvendig innebære? Sammenstill 

med Kvænangen-saken. Samtlige som framholdt vitneprov på Svanhild Jensens vegne ble 

framstilt til å ”mangle problemforståelse”! Registrer hva produsentene av stigmatisering 

forbeholdt etablert ly under pseudonymet retten, skal være strafferettslig lovstridig ”fri til”.  

 

I det framstilte fra de etablertes dømmende angjeldende ”Bygdepostsaken” er ”de andre” 

ordnet vekk. Radio Modum er borte vekk - er menedprodusert vekk! For at det framstilte fra 

de åpenbarte skulle kunne se troverdig ut - måtte det framstilles som om at ingen andre enn 

”stakkars” ikke-oppegående påvirket Mjøseng, og slyngelen, påvirker’n Hiåsen - hadde 

deltatt i den aktuelle uttillatelige avdukning av ugjerningsutøvelse i etablert beste mening.     

 

Bygdepostens lesekrets og Radio Modums lytterskare ble vitterlig og etterprøvbart forbeholdt   

noe ganske så annet enn det framstilte fra de rettslig relevante brukere av åpenbart modus. 

”Vi skal ha oss frabedt å være styrt av Dag Hiåsen - vi er selvstendig tenkende mennesker”. 

Dette kunne Radio Modums lyttere høre uttrykt fra kanalens Grønlund og Amdahl til det 

framstilte fra Borgartings framstillere! ”Det er vårt programkonsept ”Det skjulte Norge”, det 

er framført angrep mot”, fortsatte Grønlund og Amdahl. Det framstilte: Rå mened - underslag 

av fakta - og det inklusive det tilhenviste fra Borgartings etablertklan-representerende!   
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For de som leste/lyttet til den aktuelle publisering i Bygdeposten og Radio Modum, kan det 

umulig overraske at jeg meddeler at jeg visste hva jeg ”gikk til” hva angår den ”rettslige regi”   

for det aktuelle saksforhold. Den foreståtte belysning i de to medier av de etablerte tilstander,  

kunne med ”fordel” vært presentert under vignetten: Forhåndsomtale av ”Bygdepostsaken”!  

 

Ordbruk. ”Det hører til sjeldenhetene at en som ikke har slik utdannelse evner å skille mellom 

det som er rettslig relevant og det som ikke er det”. Rettslig relevant - å begå underslag av et 

saksforholds samtlige sentrale fakta! Rettslig relevant å evne produksjon av rå manipulativ 

ordbruk. Rettlig relevant ikke kun å underslå fakta og bevismateriale, men også manipulativt 

å omskrive det framholdte fra et saksforholds ene part. Lagmannsretten: ”Denne mistanken 

forsterkes av Hiåsens engasjement når det gjelder retten til å opptre på hennes vegne”. 

 

Det gjengis fra den framførte påkjæring - fra det framholdte fra saksøker Mjøseng under 

avsnittet gitt overskriften ”Hvor lenge skal dere fortsette”: ”Problemet er bare at dere vet at vi 

vet at dere gjør alt for at fokus skal flyttes vekk fra det saken egentlig gjelder og at den person 

som virkelig kan nok om denne saken til å kunne representere meg og mitt saksforhold og 

tillate meg å bli gitt adgang til en reell rettslig belysning, er Dag Hiåsen”. Lagmannsrettens 

rettslig relevante etterrettelige: ”Denne mistanken forsterkes av Hiåsens engasjement når det 

gjelder retten til å opptre på hennes vegne (…)”. 

 

Hvordan kunne unnlate å ta til etterretning - det fortsettelig meddelte fra Mjøseng: ”Hvorfor 

er det så viktig at jeg kvitter meg med Hiåsen? Hvis han hadde vært så udugelig som dere 

framstiller han, og dere er så opptatt av å hindre at saken får en reell rettslig belysning, burde 

vel Hiåsen som min prosessfullmektig være en gavepakke til dere”? 

 

Eller, framholdt Mjøseng: ”Eller kan bakgrunnen for at han ikke må føre min sak være stikk 

det motsatte? Nemlig at han vet og kan alt for mye til å sette sine ben i en norsk rettssal?” 

  

Mjøseng fortsatte: 

”Etter å ha sett hvordan dere i rettssystemet opererer, er jeg for min del ikke i tvil. Hiåsen  

som min prosessfullmektig ville være fatal for dere og deres måte å bruke jussen på”. Og, 

endelig: ”For det dere driver med har ingen ting med juss å gjøre”. - Mer enn det siste  

blinkskuddet - den innerste innertier mulig registrerbar - trengte hun ikke å ha avfyrt!  

 

Saken som ikke angår saken. Saksøker Mjøseng ”(…) dere gjør alt for at fokus skal flyttes 

vekk fra det saken egentlig gjelder”. Det angår de mange - det var på vegne av de mange - 

utsatte for ugjerninger og overgrep, for ytringsknebling og ikke-rettsstatlig rettsutøvelse, for 

etablert økonomisk kriminalitet - at den aktuelle belysning av de omtalte forhold ble forestått 

i Bygdeposten og Radio Modum. Blant de tilfelle hvor FAMPO/Hiåsen har vært og er 

involvert, omhandler forhold Svein Aslak Pedersen og Armand Nyhus pr. dato utsettes for. 

Forhold av grotesk og påviselig urettmessig karakter. I tilknytning til Mjøseng publisering 

intervjuet av Knut Bye fra Sigdal - tilhørte Pedersen (hans mor utsatt for lobotomi) de som ble 

gitt adgang til ytring. Pedersen kunne bl.a. tilkjennegi: ”De har forsøkt å tvangsinnlegge meg, 

og jeg har blitt utsatt for ryktespredning”. Og videre: ”Vi sliter oss halvt i hjel, og støtten fra 

Dag har betydd mye”. Skolekamerater av Svein Aslak - styrerepresentant for FAMPO og 

personlig venn - har tilkjennegitt at han var å finne blant enerne på skolebenken. 

 

”Bygdepostsaken” - mentalobservasjon og behov for (psykiatrisk) sikring av han som ”ville 

ha rettferd og like vilkår for alle”. Er det vanskelig å oppfatte ”Bygdepostsakens” dimensjon? 

At ”Bygdepostsaken omhandlet og omhandler noe langt mer enn ”Bygdepostsaken”?  
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Fra og med de Borgartingske åpenbartes introduksjon til det påfølgende påstandsmenasjeri    

vedrørende fratredelsesspørsmålet, er intet av det framholdte fra saksforholdets saksøker, å 

kunne skimte. De er klaka kuruku-tett i hop - de framstilte påstander og beskyldninger fra de 

åpenbarte nøytrale - herfra og ned, til og med - den begåtte slutning i saksøkers disfavør. 

 

Borgarting: ”Det må videre være en oppegående redaktørs selvfølgelige plikt til på egenhånd 

å kunne møte sitt styre og diskutere og forsvare sin redaksjonelle linje overfor dette. Er det 

uenigheter som gjennom saklige diskusjoner ikke lar seg løse, følger det av redaktørplakaten 

slik lagmannsretten leser den, at det er redaktøren som har plikt til å trekke seg”. 

 

Lagmannsrettens ”begrunnelse” er anført i forkant (s. 38/39): ”Det innebærer åpenbart at 

avisens styre ikke har rett til å blande seg inn i vurderingen av hva som skal stå i avisen den 

enkelte dag”. Og: ”har redaktøren en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til 

å forme avisens meninger selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret”.  

 

Mjøseng stilte til to møter med arbeidsgiver Bygdeposten i løpet av suspensjonsperioden. 

Ergo før hun ble oppsagt fra sin stilling. - ”Bygdeposten stilte videre spørsmål om hun ville 

drive lokalavisen etter utgivers lokalavis-konsept og fikk til svar at det kunne hun såframt det 

ikke gikk utover hennes ytringsfrihet og at hun selv kunne bestemme hva som skulle stå i 

avisen”. - Dette nedfelt i arbeidsgiver Bygdepostens produserte ”referat” fra møtet 10.10.00. 

Dette anført av arbeidsgiver: At Mjøseng - selvstendig besvarte - til arbeidsgivers spørsmål!  

 

Les en gang til. Sammenstill det gjengitte i - de 3 foregående avsnitt. ”Litt av” en oppegåelse! 

”En oppegående redaktørs selvfølgelige plikt”. De må vitterlig være rette til å uttale seg  

angjeldende oppegående tilstand - faktasabotørene i Borgarting. En oppegående lagmannsrett 

fritatt fra - å evne å lese - endog lagmannsrettens egenproduksjon. En lagmannsrett som 

meddeler ikke å evne å oppfatte en ynkelig krabbende lagmannsretts sjølspente beinkrok.  

Oppegående…  

 

Om så hadde vært problemet kunne jeg gjerne forestått utlån av min avdøde onkels dysleksi-   

avhandling til de åpenbarte tilkjennegivende av lese- og skrivevansker. Men, den avleverte   

mened og uhyrlige teknikkbruk bekjentgjør at de aktuelle åpenbartes lese- og skrivevansker  

- er tuftet på ganske så avskyelige vikarierende motiver. 

  

Mjøseng: ”Det jeg kom fram til som journalist, som redaktør - så går det ikke an - når du får 

vite om saker som det her, så går det ikke an å la være å skrive om det”. Tilhenvist denne  

erklæring må det definitivt kunne fastslås: At å være utsatt for sterkere påvirkning - å besitte 

mindre ”innsikt i egen situasjon” - kunne umulig Mjøseng tilkjennegitt!  

 

Til de åpenbarte Borgartingaktørers framstilte påstander og beskyldninger. ”Dette er vel 

greit”. - ”Det kan ikke være noe å innvende mot dette”. Denne type kommentar er ”vanlige” 

fra de som intetanende forelegges vedlagte ”Lagmannsretten bemerker” - jfr. vedlegg 12.  

Intetanende! Manipulert til å tro at de innehar tilhold i en rettsstat. Manipulert til å tro at de 

påkledde dommerkappe, innehar belegg for det påstandsframstilte. For, det framkommer jo 

intet - som skulle tilsi - noe annet? 

  

Nei, fakta framkommer ikke. De framførte dokumentbevis framkommer ikke. For det, alt det 

- er sabotert vekk - er underslått, av de troverdige kappepåkledde! På dette vis, langt mer 

utspekulert og gjennomført, enn: ”Under den art av regimer vi ikke vil sammenligne oss med” 

- ordnes menneskerettigheter eliminert og ran etablert - i Norge. 
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Oppsummering av det evnede fra de åpenbarte i Borgarting   

”I denne saken er situasjonen svært spesiell. Det er en redaktør i en avis som er oppsagt fra sin 

stilling og suspendert med øyeblikkelig virkning”, skriver Borgartings åpenbarte. Den 

spesielle ”situasjon” i denne saken er - det generelle. Er - det avskyelig etablerte.   

  

Hva er anført som grunngivning til den begåtte slutning i disfavør av saksøker Mjøseng? 

Angjeldende det aktuelt publiserte innhold har de lagrettedømmende (jfr. vedlegg 12, s.39, 

f.o.m. 4.avsnitt) - framholdt følgende: 

 ”Det avgjørende er i denne sammenheng ikke bare hvorvidt redaktøren faktisk har latt 

seg påvirke, men om det for lesekretsen - kan oppstå mistanke - om at hun har latt seg 

påvirke”. 

 Hvilken adresse skyldbelegger lagmannsretten hva angår - det avgjørende? ”I denne 

saken framstår det for lagmannsretten som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket - av 

Dag Hiåsen og/eller FAMPO (…)”. 

 Til hva er Mjøseng åpenbart påvirket - ”i den grad at det kan reises berettiget 

mistanke”? Lagmannsretten utdyper: ”(…) innvirkning på hennes redaksjonelle linje” 

- og viderefører ”og dermed på hennes uavhengighet”. 

 

Uthevelsene er foretatt - for ”i den grad å vise klart” - lagmannsrettens ordbruk.   

 

Tiltenkt at de lagrettedømmende skulle innehatt belegg for det framstilte - hvorfor måtte de 

begå repetert underslag av de faktiske forhold? Hvorfor måtte de begå repetert underslag av 

offentlig utstedte dokumenter, publiserte leserinnlegg, Radio Modums programkonsept mv.? 

Hvorfor måtte de begå alvorlige brudd med straffelovens bestemmelser? Som ”grunnlag” for 

det påstandsframtilte har lagmannsretten henvist til ”Vær varsom-plakaten” pkt. 2.2. Men i 

det påberopte ”grunnlag” er ”merkverdig nok” verken Mjøseng eller Hiåsen benevnt! 

 

”Det er på den rene” - ”Viser klart” - ”Det er åpenbart”. - Konstruksjoner uten substans!  

 ”I denne saken - framstår det - for lagmannsretten som åpenbart! Hva framstår som åpenbart 

- for de åpenbarte? At det åpenbart er åpenbart at de kan påhyle seg tilkommet åpenbaring… 

  

Hvemsomhelst kan påstås til hvasomhelst - hvemsomhelst kan fraranes hvasomhelst - 

hvemsomhelst kan dømmes til hvasomhelst: Via dommerkonstruerte påstander av åpenbart 

art. - Ved ”hjelp av” hinsides rettsstatlig rettsutøvelse - av påvist og omhandlende karakter.   

 

De Borgartingåpenbarte: ”(…) evner å skille mellom det som er rettslig relevant og det som 

ikke er det”. - Og, fortsettelig: ”Kjæremålet i denne sak viser klart at Hiåsen ikke besitter 

denne evnen”. Anta at det påståtte fra lagmannsretten var berettiget. Men - hvordan  besvare:  

Var det nødvendig for Hiåsen å ”besitte denne evnen”? Ville det kunne hevdes å utgjøre noen 

betydning om jeg måtte ”ha rotet meg bort” i det juridiske/lovmessige ”landskap”?  

 

Er ikke ufravikelige fakta, ufravikelige fakta - sjøl om min evnelse måtte anta elendighets-

nivå? Protokoller fra avholdte styremøter i avisen Bygdeposten samt møte”referat” versus 

oppsigelsesgrunnlag - påviser falsk forklaring lagt til grunn for oppsigelsen. Offentlig utstedte 

dokumenter mv. - Hva måtte dette ”ha å gjøre” med Hiåsens evnelse? Og, det som har stått på 

trøkk i Bygdeposten - har faktisk - stått på trøkk! 

--- 

Etter først ikke å være gitt adgang til tilsvar til det framstilte fra avisens styreformann, ble et 

leserinnlegg gitt overskriften ”Ikke les dette” - signert oppsagt redaktør Irene Mjøseng, inntatt 

i Bygdeposten 04.11.00.  
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Her imøtegikk Mjøseng styreformannens framstillinger. Og, hun viste til det uttalte fra 

Bygdepostens advokat under det andre møtet mellom partene: ”Garmann Eriksen oppfordret 

meg da sterkt til å bytte ut Hiåsen med en jurist, noe jeg avslo”. Ad ”tilbudet” uttrykte 

Mjøseng: ”Hvilke motiver, andre enn å kvitte seg med Hiåsen som min prosessfullmektig, 

kunne ligge til grunn for at de samme personer som startet denne saken, skulle hjelpe meg 

med advokat”? Og hun supplerte: ”Kunne det tenkes at de hadde håpet på en kjapp avtale 

mellom to advokatkollegaer (…)”. Fortsettelig gikk Mjøseng til rette med styreformannens 

utsagn ad ”intern personsak”: ”(…) så faller dette på sin egen urimelighet. Hvordan kan et 

forsøk på sensur fra den samme styreleders side og unnlatelsen av å kunne gi en saklig grunn 

til å si opp en ansvarlig redaktør i det demokratiske Norge, være en intern personsak?”  

 

Påviselig falsk forklaring tilkom Mjøseng som grunngivning for oppsigelsen. Under det 

påfølgende saksforløp påtok Mjøseng seg vikarengasjement ved barneskolen i hjembygda. 

Hun stilte til en rekke programforsendelser fra Radio Modum. Gjentatte ganger henviste hun 

til dokumentasjonen lagt til grunn for den foretatte publisering. Gjentatte ganger tilhenviste 

hun påviselig og selverfart advokat- og dommerframferd.   

 

Oppegående. De påkjærte forhold framført for Borgarting lagmannsrett er datert 25.05.01.  

Følgelig 7 mnd. i etterkant av oppsigelsen - og med Mjøseng velfungerende i lærergjerningen. 

Den blir ikke mindre absurd, de åpenbartes mistankeproduksjon, tilhenvist også dette faktum. 

De dommertitulertes diskreditering og tilskiting av undertegnede - må ikke årsak framgå fra 

det publiserte innhold? Det innhold de selvsamme åpenbarte - besørget underslag av: 

     

 ”Jeg måtte søke dokumentasjon skikkelig”, skriver Radio Modums ansvarlige 

redaktør, Magne Grønlund, i leserinnlegget publisert i Bygdeposten 17.08.00. Og han 

utdyper fortsettelig: ”Det har blitt mange turer til Dag Hiåsen”. 

 ”SIGDAL: Dag Hiåsen er inne i en hektisk arbeidsperiode. Akkurat nå arbeider han 

med flere saker der personer er tvangsinnlagte uten grunn.” - Dette ingressen til 

Mjøsengs første saksomhandlende artikkel, publisert i Bygdeposten 01.04.00.  

 ”Han (Hiåsen) arbeider daglig med å hjelpe mennesker som har blitt fratatt sin 

rettssikkerhet - mennesker som ikke får komme til orde verken i rettsapparatet eller i 

media”. Dette - gjengivelse fra den påfølgende artikkel utferdiget av redaktør Mjøseng 

- publisert i Bygdeposten 13.04.00. 

 Fra samme artikkel: ”I tilknytning til saken som Hiåsen prosederte i Ålesund, har det 

nå kommet opp et nytt, og svært dramatisk forhold.” - Mjøseng fortsatte med å 

tilkjennegi at Remøy og Torvholm var avkrevd underlagt mentalobservasjon. Fra 

vedlagte påtegningsark publiseres ordrette gjengivelser. Og Mjøseng tilkjennegir: 

”Siterer Hiåsen”. - Fra offentlig utstedt dokument! 

 Ryktespredning fra behovstiltrengt hold registreres iverksatt. I lederen ”Falske rykter”, 

meddeler Mjøseng 27.04.00 i klartekst: ”Nok en gang har vi vært nødt til å ta opp en 

av sakene Dag Hiåsen jobber med”. Fra det påfølgende avsnitt repetisjonsgjengis: ”Jeg 

vet det går rykter i Sigdal om at Bygdeposten lar seg bruke av Hiåsen. Det er ikke 

tilfelle. Det er helt bevisste redaksjonelle vurderinger som ligger til grunn for at vi går 

inn i disse saksforholdene”. - Mjøseng avsluttet avsnittet som følger: ”Når vi i tillegg 

vet at Hiåsen kan dokumentere alt han har stått fram med i Bygdeposten burde ingen 

være i tvil om våre motiver for å ta opp så alvorlige saksforhold”.  

 

Åpenbart påvirket i den grad at det kan reises berettiget mistanke! - Drammen byrett ivaretok 

sabotasje av de saksangjeldende fakta. Provokasjon ble framholdt i påkjæring. På hvilket vis 

er de Borgartingske åpenbartes slutning til fratredelsesspørsmålet - påviselig ordnet? 
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Så lenge den dokumentasjonsbelagte publisering kun ble fortstått i ett medium, ble det 

ventelig ikke ansett for å utgjøre en ”tilstrekkelig trussel” mot den etablerte virkeutfoldelse. 

Isolert å framstille Mjøseng som påvirket av den ikke-evnede Hiåsen, samt besørge henne 

påklistret psykisk syk-merkelapp, ville utgjøre sedvanlig ”lett” etablert totalitærstat-match. 

Da Radio Modum innledet et engasjement, oppsto en langt vanskeligere situasjon for den 

etablerte konstellasjon. At den avskyelige bruk av psykisk syk-påstander, bak mål-ran-

virksomheten mv. - samtidig ble belyst i to uavhengige medier - måtte stanses! Å framstille 

som dømmekraftmanglende og påvirkede ansvarlige redaktører i flertall, samt i tillegg øvrige 

som oppsøkte den ikke-evnende påvirker’n og tuftet på forelagt dokumentasjon utferdiget 

leserinnlegg, stilte til intervju etc. - innebar en ”situasjon” mindre lystelig enn ”svært spesiell” 

- for de utøvende av den lysskye virksomhet. De utøvende av - den etablerte kriminalitet. 

 

Som ikke nok - i leserinnlegget publisert i Bygdeposten 17.08.00 meddelte Radio Modums 

ansvarlige redaktør: ”Det skjulte Norge er ikke bare sendt på lufta i vårt lytterområde. 

Forespørsel om kopier kom raskt. Disse er visst igjen kopiert, så budskapet er spredt omkring 

i Norge”. ”Bygdepostens artikler/ledere har også mange sikret seg (…)”, framholdt Grønlund. 

  

Ytringsknebling/sensur. - I en demokratisk statsdannelse ville Borgartings åpenbarte blitt 

”feid av banen”. Ytringsknebling/sensur av totalitærstatlig karakter utgjør en absolutt 

betingelse for den etablerte ikke-rettsstatlige rettsutøvelse. - Utgjør en absolutt betingelse for 

gjennomføring av nøytraliseringsarrangementene og ”bak mål”- ran-virksomheten.   

 

Det gjengis fra: EMK Del 1: Rettigheter og friheter: Art 10 Ytringsfrihet - pkt. 1: 

”Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta 

og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlige myndigheter og uten grenser”. 

 

Stilt opp mot det anførte grunnlag til foreståtte overprøvelser av norsk Høyesterett ved EMD i 

Strasbourg - er det groteskt det framstilte fra de dommertitulerte. Det vises til det framholdte 

angående pressens formidlerrolle. Det vises til avgjørelse fra EMD hvor det ble konkludert 

med at norske domstoler krenket EMK, Del 1 Rettigheter og friheter, Art.10.    

 

De framstilte beskyldninger mot - den påviste sjikanering av - Mjøseng og Hiåsen rammes 

klart av straffelovens bestemmelser §§ 189 (120) og 246, 247 og 248. De dommertitulerte 

faktasabotørers uthengning - er - gitt henvisning til EMK del 1, Artikkel 3: Bruk av tortur.   

  

Til-”rette-leggelse” av føringer 

  

Saksøker Mjøseng:   

Av byrettsdommer Hagelund gitt påtegningen: Av Borgarting lagmannsrett: 

”hennes eget forhold”                                                       ”Åpenbart påvirket av Dag Hiåsen” 

 

Kan det antydes at de åpenbarte Borgartingaktørers rørende avgjørende enighet synes bedre å 

samsvare med den diagnostiske kategorisering schizofreni?  

 

Skulle byrettsdommer Hagelund, som administrerende av hovedforhandlingen, overprøve  

lagmannsrettens knusende overprøvelse av hans egen framstilling? Eller, skulle han benekte 

hva han selv hadde evnet å framholde, ved å konvertere til den Borgartingske konstruksjon av 

”saken som ikke angår saken”? Kreert via påberopte tilkomne åpenbaringer! Dette tillagt de 

grove insinuasjoner framført av de dømmende på saksøker Mjøsengs bekostning. Hvilken 

type rett var saksforholdets saksøker med dette gitt - å konfrontere? 
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Drammen byretts tilskrivelse av 31.07.01  
Henvist til den påviselig hinsides rettsstatlige tilretteleggelse - skulle saksøker stille til 

saksforholdets hovedforhandling. - Angivelig mot Bygdeposten A/S. Det framholdte fra de 

utøvende dømmende tilkjennegir utvetydig hvilken motpart saksøker Mjøseng var forbeholdt  

å konfrontere. I et åpent skriv titulert ”Ytringsfrihetens pris” - samme overskrift som Mjøseng 

anvendte for den siste leder hun ble gitt adgang til å framføre i Bygdeposten - redegjorde jeg 

under avsnittsoverskriften ”Saken som ikke angår saken”, for opplegg og regi. 

  

Datert 31.07.01, poststemplet 01.08.01, tilkom Mjøseng en skrivelse fra Drammen byrett. 

”Det legges nå til grunn at de selv vil prosedere saken”, var tilskrivelsen innledet med. 

Henvist til saksøktes prosesskrift av 21.03.01, fortsatte byrettsdommer Hagelund: ”Saksøkte 

har bedt om at noen av Deres vitner nektes ført. De bør kort gjøre rede for hva disse vitner 

skal forklare seg om, slik at retten om mulig kan ta stilling til avskjæringsspørsmålet før 

hovedforhandlingen.” I forkant var meddelt fra byrettsdommeren: ”De må selv innstevne 

vitner og betale godtgjørelse til disse”.  

 

I prosesskriv fra saksøker Mjøseng av 05.03.01 var ettertrykkelig redegjort for hva hver 

enkelt av saksøkers vitner ”skal forklare seg om”. Igjen underskriver byrettsdommeren - ikke 

å ha sett noe av det for ”hans rett” framførte - fra saksforholdets ene part! Den ene bestilling 

av ”ese utover” etter den andre foreligger skriftlig undertegnet fra de rettslige fabrikanter av 

beskyldninger mot andre - for hva de selv utgjør det påviselige opphav til!  

 

Videre - det gjenstår knappe tre uker til saksforholdets hovedforhandling. For anførte vitner, 

som eksempelvis Torstein Leon Hansen, måtte flybillett bestilles. Var saksøker Mjøseng 

tiltenkt gitt beretning om at Hansen nektes å vitne - ”ca. kvelden før” hovedforhandling?  

 

Byrettsdommeren hadde mer nytt i etablertsekken sin: ”Retten vil bli satt med meddommere”. 

Tidspunktet for denne ”tilkjennegivelsen” var ”ikke nok”. Den ene av de 2 ”oppnevnte” 

meddommere ”viste seg å være” en administrerende direktør fra Hønefoss. Samme landsby 

hvor Bygdepostens styreformann, er administrerende direktør for stedets monopolavis! ”Oss 

administrerende direktører fra Hønefoss, imellom”? Byrettsdommeren avsluttet: ”Gjenpart av 

dette brev er sendt saksøktes prosessfullmektig til orientering”. Oppnevnelse av meddommere 

fordret ikke tilskrivelse av saksøkte. Kun ”gjenpart” av brev angående ”tilkjennegivelsen” for 

saksøker! Kan meddommer-oppnevnelsens bakforordning synes mer enn gjennomsiktlig?  

  

Enda mer ”nytt” - for saksøker - framkom fra saksforholdets tilsendte dokumentliste vedlagt  

tilskrivelsen av 31.07.01. Bl.a. Drammen byretts telefaksforsendelse til saksøkte av 12.06.01.  

Opplagt angående omkalfatring av ”det manglende tilsvar” til Mjøsengs framførte påkjæring.  

For tilsvaret er påviselig etterpåprodusert - er påviselig avsendt etter utgått tidsfrist. 

- Noen som husker ”detektimeserien” - ”Oss kjeltringer imellom”? 

 

Saksøkers tilsvar til Drammen byretts tilskrivelse av 31.07.01. 

Tilsvarsfrist for den mottatte skrivelse fra Drammen Byrett var anført til 09.08.01. Saksøker  

Mjøsengs tilsvar ble avlevert den aktuelle byrett (mot kvittering) over skranke 08.08.01. 

 

Først til det framholdte under foregående overskrifts avsluttende avsnitt. Det synes nødvendig 

å gjengi relativt omfattende fra saksøkers tilsvar til Drammen byrett av 08.08.01. Dette for å 

kunne påvise såvel det etablerte kaos som den gjennomført avskyelige dommerframferd 

saksforholdets saksøker ble forbeholdt også hva angår de formalprosessuelle forhold. Etter 

framholdt påkjæring til Borgarting lagmannsrett tilkom Mjøseng direkteoversendt kopi av  
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diverse prosessuelle ”stokk over stein”-skriblerier fra saksøkte v/saksøktes advokat.   

Imøtegåelse var påkrevd. Det gjengis først fra undertegnedes utferdigede kontradiksjon til 

nevnte. Som det vil framgå, et prosesskift Borgartings åpenbarte - måtte begå - nødvendig 

underslag av!   

 

Ad påfølgende gjengivelse anmodes om oppmerksomhet for ”å holde tunga rett i kjeften”: 

”Det senest mottatte fra Drammen byrett og saksforholdets saksøkte i tilknytning til de av 

saksøker påkjærte forhold til Borgarting lagmannsrett påviser ytterligere hvilket fravær av 

ryddighet og redelighet saksforholdets saksøker må forholde seg til. 

 

I brev til saksøktes advokat Garmann Eriksen av 30.05.01 angående tilsvar til den ovenfor 

refererte påkjæring til Borgarting lagmannsrett tilkjennegjøres følgende fra Drammen byrett:  

”Frist for uttalelse settes til 8. juni 2001”. 

 

Et skriv fra saksøkte gitt betegnelsen ”Prosesskrift til Drammen byrett” datert 08.06.01 

tilkommer først saksøker. Deretter mottar saksøker to skriv fra saksøkte datert 12.06.01. 

De er begge gitt betegnelsen ”Tilsvar i kjæremål til Borgarting lagmannsrett”. Det ene 

omhandler den foretatte påkjæring vedrørende fratredelsesspørsmålet. Overtredelsen av den 

fastsatte frist for tilsvar hva dette forhold angår, er følgelig uomtvistelig.  

  

Det andre inneholder den omtalte henvisning til byrettsdommer Hagelunds foretatte kjennelse 

vedrørende egen habilitet samt påfølgende kontradiksjon til egen framført påstand.  

Problemet er bare at også saksøktes framførte prosesskrift til Drammen byrett av 08.06.01   

kun med delvis foretatt ordbytte i vel en linje - omhandler eksakt samme forhold. 

Forskjellen utgjøres av at det i prosesskriftet ikke er begått påfølgende nedleggelse av 

påstander av noen art - herunder det omtalte krav om at Irene Mjøseng tilpliktes å betale 

omkostninger med tillegg av forsinkelsesrente. Uansett hvilken versjon saksøker måtte være 

tiltenkt å skulle forholde seg til, inneholder ingen av versjonene kontradiksjon til de av 

saksøker anførte grunner for mistillit.  

 

I brev av 14.06.01 fra Drammen byrett tilkjennegjøres følgende:  

”Med dette likelydende brev til begge parter oversendes kopi av rettens brev av i dag til 

lagmannsretten.”  

 

Fra den mottatte kopi av Drammen byretts brev til Borgarting lagmannsrett gjengis det fra  

pkt. 2: ”Kjæremålstilsvar var inngitt den 12. ds. til fratredelsesspørsmålet (dok. 28) og den 8. 

ds. (dok. 26 ) til habilitetsspørsmålet”. 

 

At saksøkte vedrørende førstnevnte uomtvistelig har overskredet den av Drammen byrett 

fastsatte frist er ikke engang forsøkt påtalt med et knyst - av Drammen byrett. 

Jfr. Drammen byretts tidligere omtalte framferd angående fristfastsettelse overfor saksøker! 

Dernest har Drammen byrett oversendt saksøktes titulerte prosesskrift til Drammen byrett av 

08.06.01 og titulert dette som kjæremålstilsvar.  

 

Hvor har Drammen byrett gjort av saksøktes skrivelse angående habilitetsspørsmålet av 

12.06.01 gitt tituleringen ”Tilsvar i kjæremål til Borgarting lagmannsrett”?  

 

Er prosesskriftet konvertert til tilsvar - og tilsvaret makulert? Hva med de nedfelte påstander 

inkluderende det omtalte krav om betalingstilpliktelse for Irene Mjøseng kun inntatt i 

skrivelsen av 12.06.01? 
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Hva var i utgangspunktet den framførte skrivelse til Drammen byrett av 08.06.01, titulert 

prosesskrift - et prosesskrift til? Hvorfor framfører saksøkte skrivelsen av 12.06.01 

vedrørende habilitetsspørsmålet - og titulerer dette ”Tilsvar i kjæremål til Borgarting 

lagmannsrett”? Også sistnevnte uomtvistelig framstilt etter utløpet av den fastsatte frist fra 

Drammen byrett. - Hvorfor unnlater Drammen byrett å reagere når saksøkte påviselig har 

overtrådt den fristfastsettelse Drammen byrett har anført? Hvordan har Drammen byrett 

tiltenkt å forsøke å forklare den utviste framferd overfor saksforholdets saksøker? 

 

Da gjenstår det kun at saksøktes skrivelse av 08.06.01, innledet med byrettsdommer  

Hagelunds kjennelse angjeldende egen habilitet og påfølgende kontradiksjon til egenprodusert 

påstand, legges til grunn for overholdelse av tidsfrist samt framstilling som kontradiksjon.  

Og den ditto foretatte produksjon titulert ”Tilsvaret” datert 12.06.01 - med hjelp av fire dagers 

forsinkelse maktet tillagt pengekrav inklusive forsinkelsesrente for belastning av saksøker - 

framholdes gitt gyldighet og forsinket honorering hva angår den krevende foretatte 

prestasjonsutøvelse fra saksøktes prosederende.”  - (Det her framholdte fra saksøker i den 

Borgartingsk saboterte kontradiksjon, ble gjengitt i tilsvaret til Drammen byrett.)  

 

Fortsettelig fra Mjøsengs tilsvar (utferdiget av undertegnede) til Drammen byrett av 08.08.00: 

”Saksforholdets saksøker finner det svært beklagelig å måtte foreta omfattende, men 

påtvingende nødvendige gjengivelser av denne karakter. Når ”ese utover”-kameratenes 

underslåtte kontradiksjon sammenstilles med den tilsendte ”dokumentliste” fra Drammen 

byrett, blir ikke forklaringsproblemet mindre. Det gjengis fra ”dokumentlisten”:  

 

26. Kjæremålstilsvar - (p.r. skrift) av 08.06.01 - adv G. Eriksen. 

27. Rettens telefax av 12.06.01 til do. ( Do., er som kjent, den samme)   

28. Tilsvar av 120601 - Adv. G. Eriksen. 

 

Til saksøker Mjøseng avsendte Drammen byrett brev i B-post med svarfrist utgått på dato. 

Til saksøkte rettes det opplagt henvendelse pr. telefaks 12.06.01 da manglende tilsvar til det 

framførte kjæremål ikke er ankommet 4 dager etter tidsfristens utløp. Dette avstedkommer at 

noe som ikke innehar liknament til kontradiksjon til det av saksøker framførte i påkjæringen, 

hasteproduseres. Byrettsdommer Hagelund skal i henhold til det nedskriblete ta stilling til 

egen habilitet - og krav om saksomkostninger for dette avkreves belastet Mjøseng. 

 

De to skrivelsene datert 12.06.01 oversendes direkte fra saksøktes prosessfullmektig til 

saksforholdets saksøker, begge titulert: ”Tilsvar i kjæremål til Borgarting lagmannsrett”. 

 

Nei da, det er ikke slutt ennå. - Borgarting lagmannsrett skriver: 

”Kjæremotparten, Bygdeposten A/S har tatt kort til gjenmæle når det gjelder spørsmålet om 

byrettsdommer Hagelunds habilitet, men har ikke, til tross for purring fra byretten, 

framkommet med bemerkninger til spørsmålet om redaktør Mjøsengs midlertidige fratreden, 

bortsett fra at det nedlegges påstand om at byrettens kjennelse stadfestes og at Irene Mjøseng 

tilpliktes å betale saksomkostninger med tilsvaret med i alt 1500 kr.”    

 

Det gjengis fra lagmannsrettens slutning:  

”I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Irene Mjøseng 15000 - femtenhundre - kroner 

til Bygdeposten AS innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen. I tillegg kommer 

renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens regler”. (Om noen måtte tro at undertegnede har 

gjengitt feil - at 15000 = femtenhundre - bør det vel snart kunne oppfattes at denne type 

forståelse er forbeholde åpenbarte.) 
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”I skrivelsen titulert prosesskrift og konvertert til tilsvar var intet krav om saksomostninger 

nedfelt. Dette var kun tatt inn i de etterfrist-produserte skriv, titulert tilsvar. Ble de deretter 

besørget kremert, de framstilte tilsvar av 12.06.01 - med unntak av pengekravet til det ikke-

kontradikterte? For de etterfrist-avkrevde midler har de åpenbarte Borgarting-konspiratørene 

tilkjent saksøkte”! - Dette påvist av undertegnede og forelagt ”retten” av saksøker Mjøseng.  

--- 

Er tunga fortsatt på rett plass? Fortsatt noen som ikke evner å oppfatte retts-galskapen? 

Det vises til det gjengitte fra det saboterte prosesskrift. Den ikke-evnede Hiåsen anførte ergo    

- i forkant - oppskriften til de korrupte handlinger lagmannsretten skulle begå! Var det 

merkverdig at de åpenbarte - måtte begå underslag av - det tilkjennegitte? Måtte begå 

underslag av det skriftlig forhandsannonserte bedrageri - de rettslig relevant - skulle begå!!!  

  

Til det øvrige anførte i saksøker Mjøsengs tilsvar til Drammen byretts tilskrivelse av 

31.07.01. - Med grunnlag i de påviste forhold hinsides relasjon til rettsstatlig rettsutøvelse  

- med grunnlag i repetert underslag av saksforholdets fakta, de åpenbartes konstruksjon av 

”saken som ikke angår saken” mv. - må det umulig kunne hevdes uberettiget at det fra 

saksforholdets saksøker i tilsvaret til Drammen byrett av 08.08.01 ble framholdt: ”På det 

nåværende tidspunkt, kun kort tid før det som angivelig skulle utgjøre en rettslig prøvelse av 

de fra saksforholdets saksøkte framførte påstander anført som grunngivning for oppsigelsen 

av saksøker Mjøseng, framstår saksforholdet som totalt uavhengig av det opprinnelige. Det er 

følgelig et ufravikelig krav at saksforholdets saksøker umiddelbart tilkommes en redegjørelse 

hva angår hvilken sak det som kalles retten - har tiltenkt å føre mot Mjøseng.”  

 

Fra det gjengitte framgår det i klartekst at saksøker Mjøseng var ryddig innforstått med det 

innstevnede saksforholds grunnlag. De følgelig må være å stille: Skulle saksøker se bort fra 

det påstandsframstilte, de påviselig uriktige erklæringer mv. - de dømmende hadde forestått 

undertegning av? Er det tilsiktet at en part ikke skal forholde seg til - det påståtte og 

slutningsframstilte - undertegnet fra rettslig hold?  

  

Avhengig av hva saksøker (jfr. det framstilte fra de rettslige utøvende) måtte bli forbeholdt   

- ville vitneinnkallelser og i denne forbindelse påløp av utgifter, nødvendigvis måtte vurderes. 

Ved på det aktuelle tidspunkt ikke å være tilkjennegitt hvilke vitner saksøker ville bli gitt 

adgang til å føre, hvilke vitner som eventuelt kunne bli ”rettslig avskjært” kvelden før 

hovedforhandling, ble påviselig - ei heller hva dette angår - saksforholdets saksøker gitt den 

lovbefestede adgang til forberedelse.  

  

Henvist til det skriftlig framstilte krav, ikke et knyst ble tilbakemeldt fra Drammen byrett  

mht. hvilke vitner saksøker ville bli gitt adgang til å føre. I saksøkers tilsvar til Drammen 

byrett av 08.08.01 ble videre meddelt - ikke tillit - til ”den oppnevnte retts” sammensetning. 

Intet ble besvart fra Drammen byrett. Og dette - henvist til det framholdte i byrettens 

tilskrivelse av saksøker! Uhyggelig alvorlig utgjør ingen tilstrekkelig kommentar. For, de 

lovbestemmelser rettens administrator her er pålagt å etterkomme - er mer enn klare!  

  

Anført av byrettsdommeren i tilskrivelsen av saksøker Mjøseng: ”Det legges nå til grunn at de 

selv vil prosedere saken”. Her inntrer ytterligere alvor. For, dette gitt - var det uten betydning 

hvilken innsikt hva angår lovbestemmelser, hvilken innsikt hva angår ”hvilken sak som skulle 

behandles” mv. - Hiåsen måtte besitte.  

  

Byrettsdommeren var ganske så enkelt å pålegge å begå innretning i henhold til egen  

framholdelse: Mjøseng som selvprosederende. - Hva var byrettsdommeren ergo å pålegge? 
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Igjen, verken tåkelegging eller bortforklaring er tilnærmelsesvis mulig. Det vises til 

tvistemålslovens kapittel 7 omhandlende rettens plikt til veiledning og tilbakemelding. Det 

vises til tvml. § 87 samt de anførte kommentarer fra Tore Schei - Tvistemålsloven, 2. utgave,  

s.379-381. Her er særskilt framholdt veiledningsplikten overfor parter som ikke er 

representert med advokat. Det er anført hva retten - gitt dette utgangspunkt - er å pålegge! 

 

Byrettsdommerens unnlatelse av å besvare saksøkers avkrevde redegjørelse - er groteskt 

rettsstridig. At denne aktør skulle lede saksforholdets hovedforhandling - en klarere ikke-

rettsstatlig regi - kunne umulig bekjentgjøres. Må det være nødvendig ”å trenge hjelp til å 

huske” - den overprøvelse av byrettsdommerens prinsipielle vanvidd, lagmannsretten ble 

påtvunget å begå? - Tilhenvist denne aktørs forutgående opptreden, tilhenvist hva han hadde 

”evnet” å insinuere på saksøkers bekostning i sin framstilling til fratredelsesspørsmålet. Hva 

ville han evne - etter å ha blitt prinsipielt parkert av Mjøseng v/den ikke evnede Hiåsen… 

 

Avslutningsvis i saksøkers tilsvar til Drammen byretts brev av 31.07.01 ble det tilkjennegitt:  

”Saksøker Mjøseng stiller definitivt ikke med advokat, men hun stiller heller ikke alene for en 

rett som via de foretatte handlinger og framstillinger påviselig intet med rett har å gjøre. 

Dette innbefatter ikke at saksøker trekker saken. Det innbefatter kun det uttrykte”. 

--- 

I forkant av hva vi var innforstått med å konfrontere som motpart ved den foranstående 

”hovedforhandling”, framholdt jeg konsekvenser av uteblivelsesdom for Mjøseng. Det var 

under ingen omstendighet aktuelt å avstå fra frammøte. En finaleversjon av det absolutte 

fravær av rett - ville innebære et ytterligere ettertidig påvisningsgrunnlag. Vi besluttet å søke å 

minimalisere de økonomiske skadevirkninger og foretok følgelig ingen vitneinnkalling.  

 

Jeg utarbeidet en opplistning av punkter, Mjøseng umiddelbart etter at ”retten var satt”, skulle 

framføre. Såframt tilnærmelse til opptreden som rett ville bli utvist, var vi i samråd kommet 

fram til at Mjøseng skulle forsøke selvprosedering av saksforholdet. Jeg ville være tilstede 

som ”tilskuer”, og den videre framdrift kunne ergo pausedrøftes. Hva ”vi hadde i votten”  

- ufravikelige falske forklaringer angående oppsigelsesgrunnlag mv. - ville i det minste kunne 

frambringe et ubehag for motpartkonstellasjonen. Ved en arrogant ikke-hørsel av samtlige 

anførte punkter var Mjøseng og Hiåsen i samråd kommet fram til - at Mjøseng sittende alene  

- ikke skulle la seg utsette for regelrett tortur fra et samlet korps av ”etablerte sammensvorne”. 

Med dette som utgangspunkt stilte Mjøseng og undertegnede til: 

 

De etablertes hovedforhandling 

Den etablerte forestilling i Drammen byrett var over i løpet av ca. 5 minutter. Straks etter at 

”retten” var satt, rettet saksøker Mjøseng spørsmål til rettens administrator angjeldende den 

omtalte tilskrivelse fra Drammen byrett av 31.07.01. Det ble vist til saksøkers tilsvar og det 

framførte krav angående umiddelbar tilbakemelding - og den ivaretatte uteblivelse av dette. 

Men henvisning til tvistemålslovens bestemmelser angående nevnte framholdt saksøker 

Mjøseng at hun med grunnlag i den fraværende tilbakemelding ikke var gitt lovbestemt 

adgang til saksforberedelse. - Til dette svarte rettsadministrator Hagelund at saksøker ”hadde 

hatt 8 måneder til å forberede saken”…  

 

For å foregripe ”begivenhetenes” gang:  

I motsetning til den angjeldende rett, jfr. ”Rettsbok” fra Drammen byrett - registrerte 

Drammens Tidende at det ble framholdt uttalelser angående manglende tilbakemelding og 

redegjørelse i det aktuelle rettslokale den aktuelle dato. Det vises til publisering i nevnte avis 

23.08.01 under overskriften ”Eksredaktør får uteblivelsesdom”. 
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Fra saksøker ble det fortsettelig vist til ”saken som ikke angår saken”. Dette ble arrogant 

besvart med at Mjøseng selv måtte vite hvilken sak hun hadde å forholde seg til. Saksøker 

fortsatte med å påberope ”Equality of arms”. Som forventet, ingen besvarelse  fra ”rettens” 

formann. Og, i veletablert sabotasje”ånd”, unntatt fra nedfellelse i ”Rettsbok”. Saksøker 

Mjøseng viste deretter til meddommer-oppnevnelsen, og den foretatte anføring i denne 

forbindelse i saksøkers skriftlige framholdelse til Drammen byrett av 08.08.01, og følgelig 

rettidige innsigelse angående rettens sammensetning. - Ingen kommentar!  

 

Etter de innledende uttalelser fra saksforholdets parter - saksøkte v/rettens formann og 

saksøker - fortsatte Mjøseng henvendt til førstnevnte at en fortsettelse av forhandlingene 

under den angjeldende rett i tilfelle ville foregå for en rett hun ikke innehadde tillit til. Jfr.  

tvistemålslovens bestemmelser § 91 og Schei, note 4 s. 389. Med henvisning til sistnevnte 

samt de øvrige framførte forhold, fraværet av tilbakemelding, fraværet av redegjørelse 

angående vitneavskjæring mv. - framførte saksøker Mjøseng begjæring om utsettelse.  

 

Enhver framholdelse, ethvert spørsmål fra saksøker ble arrogant avfeid fra den retten saksøker 

tilkjennega - ikke å inneha tillit til. Det framholdte fra saksøker Mjøseng ble frambrakt på et 

ryddig vis. Den angjeldende rettsinstans var gitt nok en anledning til å søke å gi anstrøk av  

rettsstatlig framferd inklusive forholdelse til - prosessuell ytring fra saksforholdets saksøker!  

 

Mjøseng vendte seg mot Hiåsen, og et kort nikk oss i mellom var mer enn tilstrekkelig. Som 

tilkjennegitt hadde Mjøseng og undertegnede i forkant kommet fram til at ved en fortsettelig 

framferd av den karakter Drammen byrett v/rettens formann gjennom det ganske saksforløp 

hadde utvist overfor saksforholdets saksøker - skulle hun ikke alene utsette seg - for å 

konfrontere den annonserte sammensvorne konstellasjon.  

 

Ved å registrere det faktum at den aktuelle rett ikke engang gadd å gi inntrykk av å låne øre til 

saksøkers prosessuelle ytring - var det makabert klart tilkjennegitt hvilken fortsettelse det var 

lagt opp til. En fortsettelse som kun ville medføre ubehageligheter for saksøker av en karakter 

ingen bør kunne forventes eller avkreves å akseptere. I tillegg ville en fortsettelse overveiende 

sannsynlig innebære at saksøker Mjøseng ville bli ranet for ytterligere saksomkostninger - for  

foræring til saksøkte. 

 

Mjøseng henvendte seg til ”retten” v/formannen og påberopte henvist til EMK, Del 1, Art 

6.3c, inkorporert i det norske lovverk via ”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling 

i norsk rett” - krav om å la seg representere ved Hiåsen for en fortsettelse av forhandlingene.   

 

”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett” - What’s that? 

”Noe som passer for Burma” i henhold til Dagbladets ytringsfrie adgang for belysning av 

tilstandene i ”De etablertes Norge”. På spørsmål fra rettsformannen om Mjøseng opprettholdt  

kravet om å la seg representere med Hiåsen, besvarte hun dette kortfattet med et ubetinget ja. 

- ”Da blir det uteblivelsesdom”, forkynte saksøktes 1. prosessfullmektig, rettsadministrator 

Hagelund. Det var den rettsforhandlingen!  

 

”Rettsbok” fra Drammen byrett 

Selv om ikke korrekt gjengitt - byrettsdommer Hagelund er tillagt Mjøsengs framholdelse - er 

det Drammens Tidendes registrering av det uttalte som er å tillegge betydning. Såvel at det 

ble uttrykt: ”tilbakemeldinger til å forberede saken”, som ”(…) hvilke vitner som skulle 

innkalles”, er omtalt i avisen. Fra ”Rettsboken” framgår det at retten ikke var tilstede i retten! 

Det meddelte i Drammens Tidende er besørget rettslig relevant menedutelatt i ”Rettsbok”!  
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Det nedfelte i den etablerte partsframstilling påført påskriften ”Rettsbok” (jfr. vedlegg 14) 

innbefatter en fortsettelse av nedlatende karakteristikker av og påstandskonstruksjoner mot 

Mjøseng og Hiåsen. En utenforstående leser av ”Rettsboken” må uvilkårlig sitte igjen med det 

inntrykk at det aktuelle saksforhold omhandlet Hiåsen og prosessfullmektigspørsmålet…  

 

Tross tidligere omtalt er en grundigere gjennomgang av visse forhold nødvendig. Hiåsen var 

over en måned i forkant (22.03.01) av byrettsdommerens foretatte framstilling til fratredelses-

spørsmålet (26.04.01) - av selvsamme aktør nektet å stille som saksøkers prosessfullmektig.  

 

Saksøker Mjøsengs situasjon etter å være tilkommet de ikke-rettsstatlige framstillinger og 

påfølgende slutinger til fratredelsesspørsmål og habilitetsinnsigelse, bør være tilstrekkelig 

klarlagt. Tilhenvist raden av alvorlige lovbrudd - tilhenvist sabotasje av fakta og ufravikelig 

bevismateriale - tilhenvist de prinsipielle knusende overprøvelser: Ikke engang antydning til 

selvransakelse var å kunne skimte. Derimot en fortsettelse av hovering og arroganse. Og - en 

fortsettelse av rettslig relevant sabotasjevirksomhet.  

 

Den produserte ”Rettsbok” fra Drammen byrett bekrefter de etablerte ikke-rettsstatlige 

rettstilstander - statuerer den avskyelige regi hva angår det aktuelle saksforhold. 

”Utsettelsesbegjæringen tas ikke til følge. Saken har vært saksforberedt i 8 måneder og det 

foreligger særdeles omfattende skriftlige innlegg som belyser saksøkers oppfatning av 

saksforholdet. Retten kan ikke se at saksøkeren etter så lang tid har behov for ytterligere tid til 

forberedelse av saken” - er det ”kjennelse”-framstilt i produksjonen titulert ”Rettsbok”. 

 

Først - hvilke ”innlegg” sikter denne rett til? De ubenevnte eller de ikke tilhenviste? Belyser 

saksøkers oppfatning? Hvor i det framstilte fra den aktuelle rett er saksøkers oppfatning gitt til 

kjenne? Enda alvorligere, det er ikke ”oppfatning”, men fakta og framførte bevis - den falskt 

forklarende rett - har sabotert. Da ”retten”, for å kunne lime løgnkaka sammen - i tillegg måtte 

begå sabotasje av egen foretatt tilskrivelse - antar bakverkets usmakelighet karakter av den 

absolutte fordervelse. Ikke engang etterrettelig forholdelse til det framholdte overfor saksøker 

i egenhendig undertegnet tilskrivelse - evnet - den aktuelle ”retts”-administrator. 

 

Dernest - når 3 uker (jfr. 31.07.01) blir til 8 måneder, når de sentrale lovbestemmelser hva 

angår tilsvar og veiledningsplikt, hva en dommer er å pålegge å besørge ivaretatt i forkant av 

en rettsforhandling - beviselig ikke er forestått - forholder man seg til en rett som i tillegg til å 

utøve alvorlig kriminell virksomhet - repeterende har selvangitt å være faglig ukvalifisert. 

 

Samtlige av de rettslige utøvende hadde ganske så enkelt å anta forholdelse til det faktum at   

saksøker stilte/måtte stille som selvprosederende. Da jeg ble nektet å opptre som prosess-

fullmektig, kan ingen henvisning til min kunnskapsbesittelse framholdes. Gitt de rettslig 

utøvendes framstilling av og angående Hiåsen - og dette tilhenvist - ”evnes” begått de 

alvorligste brudd med gjeldende lovbestemmelser på saksøkers bekostning. -  Framstår det 

planlagte justismord med fundament i de avskyeligste motiver - som et urokkelig faktum!  

 

Tvistemålslovens § 87 angjeldende veiledningsplikt tør allerede i utgangspunktet å være 

rimelig klar. Det gjengis fra Schei note 2 s. 379: ”Hvis retten ser at partene etter at retten har  

forsøkt å gi nødvendig veiledning, fortsatt misforstår de forhold retten har forsøkt å veilede 

om, må ny veiledning foretas slik at misforståelsen bringes ut av verden”, jf Rt 1991 s. 648.” 

 

Hvilke betegnelser anvende når man forholder seg til en rett som gjennomgående har opplyst 

ikke å oppfatte egne meddelelser? ”Hun opplyste samtidig at hun ikke var kjent med hvilke  
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deler av saken som forelå til behandling” - er det evnet - nedfelt i ”Rettsbok”! Hva ble 

framholdt fra saksøker Mjøseng? Det var det anførte i tilsvar til Drammen byretts tilskrivelse 

av 31.07.01 - saksøker avkrevde - å bli gitt tilbakemelding angående! 

  

Vedrørende veiledningsplikten overfor parter som ikke er representert med advokat henvises 

det til tvml. og Schei note 2, siste avsnitt s. 380: ”Plikten til å orientere om rettsmiddel-

tilgangen er spesielt framhevet i § 87”. - Dette innbefatter uomtvistelig vitneførsel. Unnlatelse 

av å besvare den framholdte aktualitet av vitneavskjæring for saksøker, det framførte hån mot 

saksøker, tillagt sabotasje av det framholdte og påberopte fra saksøker så vel i ”Rettsbok” som 

under det ganske saksforløp - kvalifiserer ubetinget byrettsdommeren til vekkparkering fra 

enhver rettsutøvelse - i en statsdannelse berettiget til betegnelsen rettsstat! 

 

”Dette forutsetter at det er brakt klarhet over sakens gjenstand, saksøkerens faktiske søksmåls-

grunnlag, bevistilbud og påstand samt saksøktes innsigelser, bevistilbud og påstand”. Dette 

gjengivelse fra Schei, note 2, 1.avsnitt s. 386 til tvml. § 302 angående saksforberedelse. Med 

henvisning til det ”rettslig” framstilte, var det beviselig ikke brakt klarhet! Stikk det motsatte! 

 

Under avsnittet ”Saksomkostninger” er det i ”Rettsboken” vist til det framførte materialet fra 

saksøker, og det fortsettes: ”I vesentlig grad har imidlertid dette vært på siden av tvistetemaet 

i saken og derfor ikke krevd vanlig tidsforbruk til gjennomgang. Saksøktes prosessfullmektig 

har for øvrig på vanlig måte utarbeidet tilsvar og enkelte korte prosesskrift”. - Må det kunne 

forespørres hva byrettsdommerens kopiering av saksøktes påstandsproduksjon medførte? 

Resulterte ikke - den ”vanlige måte” - i påtvunget knusende prinsipiell overprøvelse?  

 

”På siden av tvistetemaet i saken”. Framholdt fra en rettsadministrator som har undertegnet 

intet av det framførte fra saksøker å ha sett! - ”På siden av tvistetemaet”. Det er vedlagt - 

saksøktes hopikok og ”referat”, saksøktes falske forklaringer framholdt som ”det opplyste” og 

”redegjort for”, av byrettsdommeren. Vedlagt er sistnevntes sønderrevne kokebok og   

Borgartings åpenbaringer til fratredelsesspørsmålet - samt det framstilte til den etablerte 

konspirasjonsfinale. Tilhenvist de framførte dokumentbevis - tilhenvist saksforholdets fakta:  

Saksforholdets saksøker er gjennomgående og påviselig nektet - kontradiksjon!  

 

Tilskiting og sjikanering. Oppnådde han klimaks Drammen byretts rettsadministrator ved å 

sprute ut i ”Rettsboken”: ”Dag Hiåsen hadde tatt plass ved hennes side på saksøkers plass i 

rettssalen”. Hvilket annet formål enn å søke det framstilt som: ”At Hiåsen vet ikke engang 

hvor han skal sitte”, må denne juridisk ”adekvate” opplysning innbefatte? - Jeg inntok plass 

”ytterst” med hensikt å konvertere til tilskuerplass - jfr. Mjøseng som selvprosederende!   

 

De som måtte la seg lure av at den aktuelle ”rett” tilsynelatende har forestått reduksjon av 

saksøktes framførte krav mht. saksomkostninger - går rett i den tilsiktede stupiditetsfella. Det 

gjengis fra partsframstillingen påklistret benevnelsen ”Rettsbok”: ”Etter resultatet i 

uteblivelsesdommen har saksøkte således vunnet saken. Etter hovedregelen i tvml. § 172, 1. 

ledd skal saksøkte således tilkjennes saksomkostninger”. 

 

”Vunnet” - tilsvarende ran på åpen gate! Pistol ladet med mened - med falske forklaringer, og 

sabotasje av bevis. ”Vunnet” ved å begå de alvorligste og gjennomførte brudd med gjeldende  

rettsregler. Illegal våpenbruk - de avskyeligste motiver og formål - lagt til grunn for bruk! 

 

”Slutning i kjennelse” og ”Domsslutning” fra den angjeldende rett, har adresse fra en rett - 

som påviselig intet - med representasjon av en rettsstat har å gjøre! 
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III) ”BYGDEPOSTSAKEN” - DE ETABLERTE BRUKERNE AV MENED  

 

Påstander og beskyldninger. - Den etablerte absurditet 

”Det er snart ingen grenser for hva folk framkommer med av påstander og beskyldninger”. 

Dette uttrykt av Orderudsak-prosederende Frode Sulland. - Avstumpningssamfunnets,  

juristeriets: Ingen grenser. - Påstander og beskyldninger! 

 

I den etablerte stat i staten er det utillatelig å framholde ordrette gjengivelser fra, utillatelig å 

begå sammenstillinger av - det framstilte fra den etablerte ransklans representerende. 

Utillatelig å påvise at klanens dommere - har undertegnet den mened - de har undertegnet! 

 

På ”den ene side” skal de som utsettes for klanens ugjerninger og ran, ”ha ræva bak hvor enn 

de måtte snu seg”. På ”den annen side” skal klanens representerende ha rett til å ha ræva fram 

i alle retninger. Bruk av helgarderinger skal besørge møkkutplantingsbehovet ivaretatt. Da 

byrettsdommerens avgjørende, ”hennes eget forhold”, glapp etter påkjæring utferdiget av den 

ikke-evnede - kunne det avgjørende tytes ut fra den snudde enden: Ikke hennes eget forhold!  

Men - åpenbart påvirket! Enig var de både frambak og bakfram - at kontradiksjon til de 

frambakte påstander - tålte verken framsiden eller baksiden av møkkutblåsningsringen. 

 

Redaktør Mjøseng, henne ”saken var så viktig for”, måtte kvitte seg med ødeleggeren Hiåsen.      

Men, om opplegget skulle gå skeis, Mjøseng ikke ”skulle tiltre” - måtte juridisk kompetent 

rettslig relevant åpenbaring, eller var det åpenbart kompetent ”juridisk” helgardering, 

besørges ivaretatt via klassifiseringen ”ikke oppegående” - to arksving fram. 

 

Buuhuu - ”Sterke ord om en dommer/mot en dommer”. Hyklersk framstiller menedbrukerne  

seg selv som forulempet. At jeg anvendte sterke ord mot den avleverte mened - mot den 

hinsides rettsstatlige rettsutøvelse og det prinsipielle vanvidd lagmannsretten ble påtvunget å  

overprøve - måtte besørges endesnudd via alternativ bruk av åpenbart mened.  

  

Hykleri og løgnbruk - meningsutvekslinger av etablert standard forbeholdt publisering i 

medlemsbladet ”Lavmålet”, må kunne aksepteres som de etablertes ”egen sak”. Ganske så   

andre konsekvenser avstedkommer det at brukerne av mened er påhengt dommerkappe og 

framholdes som ukrenkelige i en proklamert rettsstat. 

 

”RETTSLIGE ANFØRSLER” utkliner saksøktes advokatetiske advokat, og framholder: 

”Saksøkers nære forhold til Hiåsen gjør henne helt klart uegnet til i avissammenheng å befatte 

seg med Hiåsen og hans ideologiske korstog mot det etablerte Norge”.   

 

Hvor måtte det framgå at Hiåsen, i noen sammenheng, i forkant av det framstilte fra saksøktes 

advokat, hadde anvendt betegnelsen ”Det etablerte Norge”? Hva måtte den advokatetiske 

kunne tilhenvise som belegg for såpeopera-evnelsen? - ”Saksøkers nære forhold til Hiåsen”. 

Henvist til fakta hvordan kunne påstå dette? Da Mjøseng ble suspendert fra sin stilling, hadde 

hun og Hiåsen kun innehatt kjennskap til hverandre i noen måneder. Og igjen - den aktuelle 

publisering forestått av Mjøseng var påviselig tuftet på forelagt dokumentasjon. 

   

De etablerte trengende for å gjøre bruk av konstruerte påstander snakker for seg sjøl.  

Advokatetisk høythonorert løgn og oppspinn, beskriver etterrettelig det framstilte. Det 

påståtte er ikke kun hinsides etterrettelighet, men innbefatter også nødvendig bruk av dustens 

logiske nivå. - ”Et ideologisk korstog mot det etablerte Norge”. - Hvorfor ”i huleste”, det da? 

Hvilken hensikt må det påstandsframstilte - uten tilhenvisende belegg - være å tillegge? 



 58 

Å ”motarbeide” etablerte med det formål å ”motarbeide” etablerte? Og, ikke nok med det, 

men påstandskonstruert ”til nivå”: ”Et ideologisk korstog”. Hva annet måtte være informativt 

meddelt fra saksøktes advokatetiske aktør, enn eget prestasjonsnivå? - Å ”motarbeide” 

etablerte med det formål å ”motarbeide” etablerte. Denne forståelse bør forbeholdes 

opphavsrett til tiltrengte av oppfattelse tilhørende dette nivå. 

 

”Som det har framgått ovenfor i punkt 3.1”, skriver saksøktes advokatetiske aktør (jfr. 

vedlegg 10, s.7) i tilsvaret til den uttatte stevning. Og konkluderer påfølgende ”at saksøker  

for fremtiden vil være uegnet som redaktør i Bygdeposten på grunn av sin avhengighet av 

Hiåsen og den manglende dømmekraft som dette avhengighetsforhold har ført til”.  

  

Hva er ”framgått ovenfor” - under punkt 3.1 - framstilt som RETTSLIGE ANFØRSLER.  

Der er framgått ”det ideologiske korstog” - og, øvrige påstandskonstruksjoner av tilsvarende 

kvalitet og validitet. Som belegg for den konkluderende påstandsregle tilhenviser saksøkte  

- saksøktes konstruerte oppspinn. Det advokatetiske forfall er selvangivelig underskrevet.   

”Redegjort for” og ”det opplyste”, konkluderte byrettsdommer Hagelund - opplysende! 

 

Fortsettelig fra det evnet framstilte fra saksøktes advokat (jfr. vedlegg 10, s.6): 

”Saksøker har fra forsommeren 2000 vært under sterk påvirkning av sin fullmektig, noe som 

førte til at hun skrev flere reportasjer om han og hans likesinnede”. 

 

For de som finner det bekvemt å kjøpe tredjerangs påstandsframstillinger i totalitærstatlig 

kontekst, bør det ovenfor gjengitte kvalifisere for applaus. Skal vi se på innholdet i 

påstandsproduksjonen, eller riktigere et flertall impliserte beskyldninger. Først, de publiserte 

artikler omhandlet offisiell representasjon bl.a. ved kontrollkommisjonsbehandling av 

saksforhold. De er ikke kun blitt til ”en reportasjeserie om det skjulte Norge” og ”reportasjene 

om Dag Hiåsens arbeid”. De er også - blitt til: ”Reportasjer om han og hans likesinnede”. 

  

Den sterke påvirkning saksøker har vært under fra sin fullmektig - ”førte til at hun skrev flere 

reportasjer (…)”. Hva framgår fra fakta? Hva framgår fra det vedlagte publiserte innhold?   

Hva framgår fra det i klartekst meddelte i Mjøsengs ledere? Stikk i strid med det påviselige  

må saksøktes advokat være fri til å løgnservere - ”har vært under sterk påvirkning”. 

 

”Reportasjer om han og hans likesinnede”. Forsøk å tenke hva dette må innebære. Det er ikke 

kun plumpt det evnede fra saksøktes advokat. ”Han og hans likesinnede”. Tilhenvist hva dette 

angår, og i hvilken sammenheng det er framstilt - skriver saksøktes advokatetiske advokat at 

Hiåsen og ”hans likesinnede” må ikke tillates adgang til å komme til orde. Må ikke tillates 

adgang til demokratisk deltakelse. Tilsvarende må forutsettes å inneha gyldighet for Hansen 

og ”hans liketenkende” og Olsen og ”hans likemenende”. De som anvender dokumentasjon 

som grunnlag for framholdelser, må ikke tillates adgang til demokratisk deltakelse - i Norge!  

Det henvises til EMK del 1, Rettigheter og friheter, Art.14. - Det ovenfor framholdte er evnet 

sanksjonert av de dommertitulerte! Det omhandler diskriminering. - Det er den avskyeligste 

totalitærstatlig stadfestelse - som er underskrevet av ”Bygdepostsakens” juristeriaktører!  

  

Som tilkjennegitt ble Mjøseng/Hiåsen ved det andre avholdte møtet mellom saksforholdets 

parter i løpet av Mjøsengs suspensjonsperiode, fra saksøktes advokat overrakt et ”referat” fra 

det foregående møte. - Et ikke underskrevet ”referat”. Et ”referat” ikke meddelt at ville bli 

utferdiget. Et ”referat” hvor det var framholdt uetterrettelige påstander og beskyldninger mot 

Mjøseng/Hiåsen. Et ”referat” hvor Mjøseng/Hiåsen ble tillagt uttalelser vi aldri hadde uttalt!  

Dette advokatetisk avlevert oss under vignetten ”Referat fra møtet”.   
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For å umuliggjøre at det tildelte ”referat” ettertidig skulle kunne benektes, samt for nødvendig 

å kunne tilhenvise imøtegåelse av det løgnframstilte på Mjøsengs/Hiåsens bekostning - ble 

referatutsteder umiddelbart tilskrevet. Gjengivelser fra ”referatet” ble inntatt i de påfølgende 

prosessuelle skriv. Og - det ble vedlagt den avleverte stevning. - Hvor ”referent” må ha blitt 

opplyst om at Hiåsen skulle motta krypterte meldinger fra øverstkommanderende ved NATOs 

nordkommando, tilhører hva jeg ikke gidder å bry med å søke å få rede på. Formålet er for 

opplagt, å søke meg framstilt som tilnærmet utilregnelig. Hopikoket sitter fastklistret i 

idiottaket. Alvoret var og er i høyeste grad reelt, men overensstemmer ikke med konstruktørs 

”refererte” framstilling.    

   

Til den advokatetiske uttømming: ”Vil saksøker for fremtiden være uegnet som redaktør av 

Bygdeposten på grunn av sin avhengighet av Hiåsen og den manglende dømmekraft som dette 

avhengighetsforhold har ført til”. - Manglende dømmekraft! Her renner møkka i såvidt strie 

strømmer at sjøl juridiske bleieskiftarbeidere umulig må kunne avkreves å evne å ta unna. 

Mjøseng skulle ergo være behovstrengende for juridisk kompetanse - og, dømmekraft 

- korresponderende til selvangitt advokatnivå.  

   

”Dersom ikke Irene Mjøseng frigjorde seg fra sin fullmektig”, skriver saksøktes advokat.  

Denne formaning oppfulgt av ”tilbud om oppkjøp” av ”likesinnet” forhandlingsadvokat til 

Mjøseng! I hvilken sammenheng er ”frigjøringen” framført? Det gjengis fra s.5 i saksøktes 

tilsvar til den uttatte stevning: ”Arbeidet som redaktør og samarbeidet med styret og de 

ansatte ville ikke kunne utføres på en tilfredsstillende måte dersom Irene Mjøseng ikke 

frigjorde seg fra sin fullmektig”. Hva er her tilhenvist? Først: ”Arbeidet som redaktør (…) 

utføres på en tilfredsstillende måte”. Var ikke Mjøseng på det aktuelle tidspunkt suspendert 

fra sin stilling? Saksøktes advokat avleverer overbevisende logisk funderte forklaringer: 

Utføre på en tilfredsstillende måte - det arbeid man er suspendert fra adgang til! 

 

Tilhenvist var ”referatet” fra møtet mellom partene 10.10.00. I hvilken annen forbindelse er   

henvist til selvsamme? Nettopp det, ja - i den anførte grunngivning for oppsigelsen. Hvilken 

evnelse ble ivaretatt fra det hold som var behovstrengende for å bli kvitt Hiåsen? Det skulle 

ikke ”tilfeldigvis” være falsk forklaring anført som grunngivning for oppsigelsen av Mjøseng? 

Hvilken type dømmekraft har saksøkte v/saksøktes advokat anført at dette hold var 

behovstrengende for - til opptreden på Mjøsengs vegne? Det står der svart på hvitt at 

saksøkte/saksøktes advokat var behovstrengende for å bli kvitt Hiåsen. Behovstrengende for  

å få meg erstattet med en menedbruker-kamerat - av selvangitt advokatetisk art.  

 

”Det opplyste og redegjorte for” titulerer byrettsdommeren såpeoperakonstruksjonene og de  

falske forklaringer fra saksøkte, før han selv begår bevissabotasje og ved påberopelse av 

tilhenvisning ser syner lagmannsretten til tross for åpenbaringstilkommelse ”ikke kan se”! 

 

For selv det ubetydelige beløp Kr. 1500.- var Borgartings åpenbarte trengende for å 

undertegne som korrupte. Jfr. fristfastsettelse, tilsendt dokumentliste, underslag av saksøkers 

kontradiksjon, saksøktes dobbeltproduserte tilsvar, forsvinnelsen av det etterfristproduserte  

- men tilhenvist det forsvunne, foretatt foræring til konspirasjonspartner. Det ønskes 

velkommen til å forsøke tilbakevisning! 

 

Rives innpakningspapiret av, er det ikke kun 0 i innhold som avdekkes. Den velkjente 

innholdsbedømmer, justisminister Dørum, burde enkelt kunne konstatere at dette omhandler 

rettsutøvelse kvalifisert for den absolutte rettsstatlige minuskarakter.  
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”Den siste Sovjet-staten” 

Denne overskriften anvendt av Mjøseng til artikkelen hvor hun siterte fra det påtegningsark 

hvor det framgår at psykiatrimetoden var tilsiktet anvendt for å bringe Remøy og Torvholm til 

taushet. Bringe dem til taushet - i stillhet! 

 

Byrettsdommer Hagelund insinuerer under framstillingen til fratredelsesspørsmålet: ”(…) at  

hun var redd styreformannen ville ha med lege til møtet og forsøke å få henne tvangsinnlagt, 

er også av en slik karakter at det framstår som urimelig at hun skal fortsette som redaktør”.  

 

”Er også av en slik karakter”. Hvilken karakter? Hva var forelagt Drammen byretts aktør? 

Det gjengis først fra saksøktes tilsvar til den uttatte stevning (s.5): ”Saksøker har senere også 

begrunnet uteblivelsen fra møtet med at hun var redd styreformannen ville ha med lege til 

møtet og tvangsinnlegge henne”. Å sammenstille. - Byrettsdommeren evner å endre ”og 

tvangsinnlegge henne” - til ”å forsøke å få henne tvangsinnlagt”. Hvorfor avlønne en dommer 

til å forestå avskrivning av saksøktes parts- og påstandsframstilling når en enkel robot av 

arten kopimaskin ”med fordel” kunne utført ”jobben”? 

 

Hva var forelagt Drammen byretts aktør? Hva kan sannsynliggjøres? Hva kan framholdes for 

etterprøving? - Via gjengivelser og tilhenvisninger framstår det hvor avskyelig den siste 

Sovjetstat-tilsiktet psykiatrimetode-arrangement ble søkt iverksatt: 

 Det foreligger som tilkjennegitt lydbåndopptak av telefonsamtaler hvor det framgår at 

undertegnede ble forbeholdt ”føle seg forfulgt”-framstillinger etc. mot Mjøseng. 

 Ansvarlig redaktør Grønlund i Radio Modum tilkjennega først overfor Mjøseng hva  

var meddelt fra en kilde angående ”lege tilstede” ved møtet Mjøseng var innkalt til.  

Det meddelte ble deretter gjengitt fra Grønlund i telefonsamtale med undertegnede.  

 Anført fra saksøkte i det produserte ”referat” fra møtet mellom partene av 10.10.00: 

”Irene Mjøseng ble bedt om å vurdere sykemelding og søke medisinsk hjelp”. 

 ”Referert” av saksøktes advokat fra det andre møtet mellom partene: ”Bygdepostens 

advokat gav uttrykk for at hun synes det var bemerkelsesverdig at Irene Mjøseng ble 

overvåket og spurte om Irene Mjøseng hadde behov for medisinsk hjelp”. Det påståtte   

fra denne aktør er av velkjent kvalitet. Men riktig er det at de gjentatte utrapninger av 

Mjøsengs ”behov for medisinsk hjelp” fra den advokatetiske under det aktuelle møtet  

- førte til at Mjøseng og Hiåsen forlot denne form for forhandling relativt raskt. 

 Fra saksøktes tilsvar til stevningen henvises til det anførte til bilag 8: ”Hun ble 

oppfordret til å ta kontakt med lege, men avslo dette”. Fortsettelig henvises til bilag 

10: ”Saksøker ble i nevnte møte igjen oppfordret til å ta kontakt med lege”.  

 Fra intervjuer oppatt av journalist Paul Torvik Nilsen - oversendt undertegnede pr. e- 

mail 18.09.00 gjengis: ”(…) sier Larssen (Bygdepostens styreformann), som med all 

tydelighet lar det skinne igjennom at saken ikke bør omtales, fordi det later til å være 

sykdom inne i bildet”. Torvik Nilsens ”utkast” var tilsiktet for ”Journalisten”.  

 

Til sistnevnte først: - ”sykdom inne i bildet” kombinert med ”ikke omtales”. Siste Sovjet-

statligere kan det umulig meddeles. Det tilsendte intervjuopptak fra Torvik Nilsen ble forelagt 

”Bygdepostsakens” sabotører av bevis, titulert dommere. Henvist til det ovenfor anførte må 

det være framholdt overveiende sannsynliggjøring for beriktigelse av ”lege tilstede” - ved  

møtet Mjøseng var innkalt til v/styreformannens kontor i Hønefoss 13.09.00.   

 

Og, henvist til at denne type framferd, ytringsknebling og stigmatisering/psykiatrimetoden, 

anvendes for å besørge stanset enhver dokumentasjonsbelagt belysning av de etablertes 

lysskye virksomhet - bør nær ingen tvil kunne reises hva angår det tilsøkt arrangerte.  
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”Hvor lenge skal dere fortsette”? Det repetisjonsgjengis fra avsnittet utferdiget av saksøker 

Mjøseng - i den framholdte påkjæring: ”Dette er bare påstander som er framsatt for å 

undergrave min troverdighet, og dermed også det jeg har skrevet. Det samme har skjedd med 

mange før meg og nå er det på tide at de som framsetter påstandene må stå til rette for det de 

gjør. Hvor mange som er gitt psykiatrisk diagnose for å tildekke at det de sier virkelig er sant, 

vet ingen. Men en ting er sikkert og det er at det er mange”. 

 

Rettes søkelyset mot andel og antall tvangsinnleggelser samt den såkalte kontrollkommisjons-

behandling i anledning bruk av frihetsberøvelser for destinasjon psykiatriske interneringsleire 

i det menneskerettslige foregangsland - ville foregangslandet toppet listen over skurkestater: 

Såframt den menneskelige rettighet, adgang til å framholde ytring - tilhørte det tillatelige - i 

det sensuretablerte foregangsland! Så enkelt kan det uttrykkes! 

 

Den rettslig relevante dorull  

Kjensgjerning er en juridisk betegnelse som omhandler bevis. Det er ingen tilsiktelse av 

harselas at det ”åpenbart” er nødvendig å starte pent - med lesson one - for de aktuelle 

dommertitulerte hva dette tema angår. - Det er en kjensgjerning! 

 

Ad det aktuelle saksforhold - hvilket belegg er framholdt for det framkjørte påstandslass - fra 

den etablerte konstellasjon av påståere? Om man hadde oppsøkt do og foretatt utrulling av en 

derværende rull - ville en kombinasjon av før- og etterbruk-arkene illustrert belegget.  

Ingenting, blankt - alternerende med illeluktende brunt!    

  

Ved suspensjonstidspunktet ble ”bevis” - for Mjøseng syk, og Hiåsen telefonnektelse, utlagt. 

Dette oppfulgt av ”referat”-utferdigelse og anføring av oppsigelsesgrunnlag i selvmotsagt 

”bevis”-drakt. I saksøktes tilsvar til den uttatte stevning kommer ”beviselig” Hiåsens 

ideologiske korstog kjørende. På vognene er pålesset ”beviselig” adferdsdiagnostisering av 

Mjøseng, et ”beviselig” avhengighetsforhold, og ”bevist” manglende dømmekraft fra såvel 

det ”beviste” avhengighetsofferets som fra den ”beviste” avhengighetspåtrengendes side. 

Dette ytterligere ”bevist” via Mjøsengs foreståtte ”reportasjer” fra arenaene hvor det ”skjulte 

Norge”-kampene spilles. - Tilhenvist som belegg for de framstilte påstander, vedleggene til 

saksøktes tilsvar til den uttatte stevning. Hva er ”rettslig relevant” frambrakt?   

Gå på do, og foreta utrulling! 

 

De anførte tørk i opplistet rekkefølge: 

Saksøktes produserte ”referat” fra det avholdte møte mellom partene av 10.10.00 er tilhenvist! 

Og deretter følger de glinsende ”perler”: - ”Grunnkonsept for god avis i A-pressen”  

- ”Redaktørplakaten” - ”Vær varsom-plakaten” - ”Forarbeider til revisjon av ”Vær varsom-

plakaten”” - Ansettelseskontrakter av 26.03. og 29.09.99 - Protokoll fra styremøtet 13.09.00 

(suspensjonsmøtet) - Innkalling til møte 10.10.00 - Brev fra Bygdeposten A/S av 16.10.00 - 

”Internt referat fra drøftingsmøtet 20.10.00”. - Tilbudt ”retten” som grunnlag for 

påstandsoppspinnet: Plakatpakke og egenproduserte skrivelser!   

 

Hvilken påvisning/underbygging av de framstilte påstander - kan ved lupeleiting skimtes å 

framgå fra denne papirhaugen? Måtte det påståtte avhengighetsforhold være nedfelt i 

”Redaktørplakaten”? Kan Hiåsens ”ideologiske korstog” være tilkjennegitt i ”Grunnkonsept 

for god avis i A-pressen”? Kanskje Mjøsengs adferd er omtalt i ”Forarbeider til revisjon av 

”Vær varsom-plakaten””? - Det stanses her. Nok må være nok! Gå på do - og rull ut 

bevismateriale av tilsvarende kvalitet! Til opplysning forestår Drammen byrett påtegning av 

”det opplyste” og ”redegjort for” - uavhengig av om rullen er innkjøpt på Rema eller Rimi.  
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Tvistemålslovens kapittel 14 omhandler: Alminnelige regler om bevis og bevisførsel.  

Det gjengis fra Schei (note 2 til § 183): ”Tvistemålsloven regner ikke partsforklaringer som 

bevis”. Og videre fra note 3: ”Den part som på ett tidspunkt utviser klanderverdig opptreden 

m.h.t. bevisførselen, en opptreden som svekker hans troverdighet, har heller ikke full 

troverdighet i andre sammenhenger”. Hvilket tørk fra saksøktes avleverte dassrull måtte  

innbefatte underbygging eller antydning til påvisning, hva angår: De framstilte påstander? 

 

Å søke framholdt som underbygging/bevis til framstilte påstander en papirbunke hvor intet 

hva angår det påståtte bekreftes fra det framlagte, er bevisst tilsiktelse av grov manipulasjon.  

”Den part som utviser klanderverdig opptreden m.h.t. bevisførselen”! Det anførte i ”Rettsbok” 

fra Drammen byrett - i klareste klartekst er underskrevet - konspirasjon!  

  

Det absolutte forklaringskollaps 

Hvor hinsides etterrettelighet de etablertes konstruerte påstandsframstillinger vitterlig er  

- framgår enkelt fra det enkleste av det enkle: Den foreligger - protokollen fra det avholdte 

styremøte i Bygdeposten 29.08.00. - Styreformann, disponent, de ansattes representant og 

Irene Mjøseng var tilstede. På dette tidspunkt var det gått lang tid siden sist Mjøseng hadde 

framholdt omtale vedrørende de omhandlende forhold. Gitt henvisning til det protokollerte 

framgår - at intet hva angår den foreståtte publisering, intet hva angår påvirkning - pr. angitt 

dato var antydet overfor henne fra avisens styreformann eller fra øvrige styrerepresentanter.  

 

Lettfatteligst mulig og tindrende opplagt: Dersom Mjøseng på det aktuelle tidspunkt ganske 

så enkelt hadde stanset publiseringen angående de omhandlende forhold - ville intet 

konfliktgrunnlag, og ergo intet saksforhold Mjøseng versus Bygdeposten - vært skimtbart.  

  

Så - bang! Mjøseng utferdiger og publiserer 07.09.00 en leder i Bygdeposten. Lederen gis 

samme overskift som Radio Modums programtitulering. I denne lederen refererte Mjøseng fra 

samt kommenterte foregående dags programforsendelse fra nevnte kanal. Resten er velkjent, 

oppringningen fra avisens styreformann som viser til mottatte henvendelser - negative 

reaksjoner fra eksternt hold - angående det framholdte i denne lederen.  

 

Uhyggelig alvorlig - gitt henvisning til de grunnleggende redaksjonelle retningslinjer, den 

ansvarlige redaktørs ansvars- og beslutningsområde, de presseetiske retningslinjer mv.  

Identitet til de eksterne ”som det publiserte ikke passet for” - kunne ikke tilkjennegis avisens 

ansvarlige redaktør. Det er det hele! Saksforholdets påviselige utgangspunkt! - Tilgang til en 

eneste trinsegående hjernecelle på deling burde være tilstrekkelig for å oppfatte.  

 

I saksøktes tilsvar til den uttatte stevning - hva er bekreftet - hva er det henvist til? Det gjengis 

fra tilsvaret (vedlegg 10, s.4, 5. avsnitt): ”Etter at lederen sto på trykk mottok styreformannen 

i Bygdeposten A/S, fredag den 8. september to henvendelser om innholdet i lederen. 

Styreformannen tok deretter kontakt med Irene Mjøseng og fortalte om henvendelsene”. 

 

Forsøk - å anta: At styreformannen ikke var tilkommet henvendelser fra eksternt hold. Hva 

skulle han i tilfelle begrunnet det uttalte i oppringningen av Mjøseng 08.09.00 med - når det 

påviselig framgår at avisens styre hadde null å ymte pr. 29.08.00? Hva er det henvist til i 

saksøktes tilsvar til den uttatte stevning? Det står å lese - innholdet i lederen!    

  

Burde det ikke være å pålegge Justisdepartementet å anskaffe kalendere til, samt kursing i 

kalenderlesning for, sine kvalifiserte dømmende? Et enkelt blaff fra de saboterte Bygdepost-

styremøteprotokoller, feier det konstruerte påstandskorthus til gulvliggende ”gris”-opplukk!  
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IV) RADIO MODUM - VERSUS - ”VITERE” OG UTPLANTING 

  

Radio Modums oppsummering av ”Bygdepostsaken” 19.10.01 

 Tilstede i studio var redaktør Magne Grønlund og Per Amdahl fra Radio Modum samt Irene  

Mjøseng og Dag Hiåsen. Grønlund og Amdahl var i forkant forevist de senest tilkomne 

saksdokumenter - ”Rettsbok” mv. Deres reaksjon uttrykkelig tilkjennegitt i gjentatte 

programforsendelser fra Radio Modum: ”Vi kan ikke akseptere slike tilstander i Norge”!  

 

Under sending 19.10.01 stilte programlederne spørsmål til Mjøseng angående og konfronterte 

undertegnede med de framstilte påstander om - at ”Hiåsen har ødelagt saksforholdet”. 

Mjøsengs besvarelse, enkel og lettfattelig, bør være å framholde som mer enn tilstrekkelig: 

”Nei, det er dommeren som har ødelagt denne saken”. Ytterligere konkret meddelte hun: ”De 

som hevder sterkest at Dag har ødelagt min sak, det er de som nekter å se dokumentene”! 

--- 

I forkant av den innledende publisering av serien ”Det skjulte Norge” i Radio Modum, avla 

redaktør Grønlund undertegnede en rekke besøk for gjennomgang av dokumentasjon. ”Jeg 

måtte søke dokumentasjon skikkelig før jeg kunne sende et slikt program ut på lufta”, uttrykte 

han i leserinnlegget publisert i Bygdeposten 17.08.00. Grønlund framholdt at ”han nærmet seg 

disse sakene med mye skepsis”. Han tilkjennega: ”Det har blitt mange turer til Dag Hiåsen og 

flere vil det bli”. Og fortsatte: ”Det er mange som har forutinntatte holdninger til han. Jeg har 

blitt kjent med han som en svært kunnskapsrik, redelig og ærlig ”fighter” for ytringsfrihet, 

åpenhet og rettferdighet”. I det aktuelle leserinnlegg hadde Grønlund i forkant omtalt noen av 

”hendelsene” Mjøseng og Hiåsen var blitt utsatt for ved å våge å gripe fatt i de omhandlende 

forhold. Fra Per Amdahl ble det i Radio Modum uttrykt på dette vis: ”Det er så alvorlig, det vi 

snakker om - at for å unnlate å skremme lytterne, tror jeg vi bør avstå fra å fortelle om det”.  

 

Hvordan ville det ”sett ut” dersom Mjøseng saksøker var forbeholdt adgang til kontradiksjon? 

Leserinnlegget signert Radio Modums ansvarlige redaktør, Magne Grønlund, tilhørte det 

publiserte innhold forelagt de dommertitulerte. At dette ikke passet for de svartkappekledde 

kokkers ”retts”-tilberedelse - framgår fra de i flertall vedlagte mened-kokebok-eksemplarer! 

--- 

Under den aktuelle oppsummering av ”Bygdepostsaken” (19.10.01) tilkjennega ansvarlig 

redaktør Grønlund at tilnærmet umiddelbart etter at kanalen innledet med å belyse de 

omhandlende forhold, begynte også han og hans familie å bli utsatt for svært lite tiltalende 

”hendelser”. Grønlund meddelte at han hadde avventet med å opplyse om dette. En tidligere 

tilkjennegivelse ville ventelig blitt brukt mot han og Radio Modum på et tilsvarende vis som 

mot øvrige - som har våget å utvise et engasjement mot de etablertes ugjerningsvirksomhet. 

”Dag og Irene har til de grader fått oppleve at det straffer seg”, ble tillagt fra Per Amdahl.  

 

Ved avslutningen av denne oppsummering av ”Bygdepostsaken” fra Radio Modum 19.10.01, 

uttrykte jeg hva jeg selv ”hadde i vente” i form av sjikane, terror og nye runder med spredning 

av - det sto på trøkk i overskriften til Bygdepostes leder halvannet år tidligere - Falske rykter! 

Forventninger som er oppfylt til fulle. Inklusive hva angår fra ditto forventede hold! 

 

De som utgir seg for å være vitere 

Så vel under det aktuelle saksforløp som i etterkant av konspirasjonsfinalen, er uttalelser fra 

”ulike hold” særskilt innrettet mot undertegnede, framholdt fra personer som utgir seg for å 

være vitere. ”Hiåsen har ødelagt saksforholdet for Mjøseng.” - ”Hadde Mjøseng kvittet seg 

med Hiåsen, ville hun ha vunnet fram”. - ”Hiåsen har framført saksforholdet på et uheldig 

vis”. - ”Hiåsen blir ikke tatt på alvor - han ikke er advokat” etc. osv. 
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Under saksforløpet ble det uttrykt direkte overfor meg at det aktuelt publiserte innhold, måtte 

nedtones eller endog holdes utenfor. Dette ”forklart med” at Mjøseng i så måte ville kunne 

vinne fram - med sitt saksforhold. Til det siste først som ”enkelt” kan besvares med - ja, 

selvfølgelig kunne hun det. Dersom hun hadde ”kvittet seg” med såvel det publiserte innhold 

som Hiåsen - er det mer enn sannsynlig - at hun ville ”ha vunnet fram”. Poenget er kun - at 

det i tilfelle ikke ville ha eksistert noe saksforhold!  

 

Tillike med returadresse til saksøkte og de utøvende dømmende: Hvilket saksforhold forelå  

- til behandling? Det saksforhold som framgår av stevningen - eller? ”Nedtone eller holde 

utenfor de publiserte forhold”! Hva var og er anført som grunngivning for oppsigelsen av 

Mjøseng? Var det den aktuelt foreståtte publisering - eller var det ikke? Tilhenvist det anførte 

oppsigelsesgrunnlag og saksøktes ”Rettslige anførsler”, hvilket navn er tiladressert? Står det 

svart på hvitt gjentatte ganger - Dag Hiåsen - eller gjør det ikke? 

 

De logiske kollaps fra de påstående av vitende står i kø. Eller korrekt - de nødvendig etablerte 

logiske kollaps, står i kø. La oss prøve å framholde følgende ”utenkelige” problemstilling: 

Anta at Mjøseng ikke hadde foretatt den aktuelle publisering i Bygdeposten. Tuftet på hvilket 

grunnlag skulle hun i tilfelle blitt oppsagt fra sin stilling? 

 

Hun var jo påvirket, må vite! Men, om intet av det aktuelle innhold var framholdt på trøkk i 

Bygdeposten - påvirket til hva? Kunne hun være skjenket for full til ”å gå på” den oppstrukne 

redaksjonelle line? Ville ikke i tilfelle en enkel alkotest kunne frambrakt et påviselig grunnlag 

for oppsigelsen? Hva er opplyst fra de vitende? Er det ikke å være behovstrengende for å få 

sitt publikum - til, å ”gå på” - ”idiotens” nivå? Og, at det ikke må være gitt adgang til å 

framholde ytrende tilbakevisning av ”denne lære”?  

 

Anta at Mjøseng ikke hadde begått den aktuelle publisering i Bygdeposten. Hvem måtte i 

tilfelle evne å begrunne at hun først ble suspendert og deretter oppsagt fra stillingen som 

ansvarlig redaktør? Under pkt. 2.3 i tilsvaret til den uttatte stevning har arbeidsgiver/saksøkte 

begått opplistning av utillatelig forestått publisering. Av sin versjon av utillatelig publisering. 

 

Anta at Mjøseng ikke var forelagt dokumentasjon til den omhandlende publisering fra Hiåsen. 

Hvordan i tilfelle, forklare adressering til undertegnede fra såvel saksøkte som de utøvende 

dømmende? Tiltenkt at Mjøseng ikke hadde vært i besittelse av dokumentasjonsbelegg for 

den aktuelle publisering - hva måtte i tilfelle dette nødvendig innebære? Ganske så 

selvfølgelig at publiseringen måtte være tuftet på fundamentet ren oppdiktning. Det lille 

spørsmål: Hvordan kunne en ansvarlig redaktør vinne fram med sin sak på dette grunnlag?  

 

Fortsatt gjenstår ytterligere logiske kollaps. For, de publiserte artikler saksøkte tilhenviser, 

omhandler vitterlig undertegnedes offisielle representasjon av utsatte for overgrepene. Som 

saksøktes prosessfullmektig har framholdt - ”Dag Hiåsens arbeid”. Og, fra dette arbeid  

-  Mjøsengs foreståtte henvisninger til og gjengivelser fra offentlige utstedte dokumenter! 

 

Med unntak av de forbeholdte tilgang til meddelelser fra den åpenbarte sfære, vil de øvrige 

og ”vanlige blant oss”, være underlagt begrensning til å framskaffe et grunnlag for våre 

framholdelser ”av denne verden”. Til den omhandlende publisering i Bygdeposten og Radio 

Modum, var ingen åpenbaringer tilgjengelige. Men uten grunnlag, uten konkrete sakstilfelle å 

belyse - hvordan kunne forestå omtale av dokumentasjonsbelagte og konkrete sakstilfelle? 

Ikke var Mjøseng i Bygdeposten, ikke var Amdahl/Grønlund i Radio Modum i besittelse av 

dokumentasjon. Ikke hadde de arbeidet med saksforhold av aktuelle karakter. Ei heller hadde 
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de representert utsatte for overgrep, utsatte for grunnløse psykisk syk-påstander, utsatte for 

rettsstridige frihetsberøvelser, utsatte for ran og nøytralisering… 

 

Henvist til saksøktes tiladressering av Dag Hiåsen i den anførte grunngivning for oppsigelsen,  

det framholdte i tilsvaret til stevningen mv. - hvordan gitt viterne å besvare ”problemet”: At 

Mjøseng skulle ”vinne fram” med en sak hvor grunnlaget var vekk? Skulle hun ”vunnet 

fram” med den ikke-eksisterende sak? Og, vært ”bortreist” i løpet av den perioden hun foresto 

den aktuelle publisering - samt i tillegg ”uten medvet” det påfølgende sakspågående år?  

 

Selvsagt kunne Mjøseng vunnet fram ved at det aktuelt publiserte innhold ”rettslig relevant” 

ble ”ansett” som ”ikke sett” publisert - og følgelig at det anførte oppsigelsesgrunnlag intet 

med det anførte oppsigelsesgrunnlag hadde å gjøre - samt at det saksforhold som framgår av 

stevningen ikke innehadde relevans til det saksforhold som framgår av stevningen!  

 

I ”åpenbar” overensstemmelse med de vitendes opplyste - oversikt og innsikt! Ved på dette 

vis ”å kvitte seg” med Dag Hiåsen, ville Mjøseng opplagt vunnet fram med saken - som da 

selvinnlysende, og påviselig - ikke ville ha ”eksistert” som sak! - Til behandling… 

 

De ”vitendes” framholdte vitende må nødvendigvis også innebære at samtlige uttalelser avgitt 

fra Mjøseng til Radio Modum - over en periode på nær 1 ½  år - ikke er avgitt av Mjøseng. 

De ”vitendes” vitende må innbære at Mjøseng måtte ha ”kvittet seg med” - ”frigjort seg” - fra 

det hun selv hadde skrevet og uttalt, for å vinne fram med den ikke-eksisterende sak… 

 

I all sin åpne og bare korthet: 

Det er dette nivå det påviselig er evnet ”utvikling av” - i De etablerte vitendes rekker!  

 

Ikke tatt på alvor - er ikke advokat. - Hørt om - likhet for loven? 

Uttalelser av førstnevnte karakter må betinge forsøkt ”oppvåkning” under særskilt overskrift. 

Radio Modums Per Amdahl var den første til å meddele meg den ”sirkulerende opplysning”: 

Ikke tatt på alvor - er ikke advokat”! Det er ingen bråstopp i anvendelsen av egne hjerneceller 

man forholder seg til når utplantning av ”opplysninger” av denne type uten motforestillinger 

sklir inn - og blir til - allmenn oppfatning. Kombinasjonen mediaivaretatt manipulasjon over 

tid, og ytringsknebling av de som framholder uttalelser på dokumentasjonsbelagt grunnlag  

- utgjør en nødvendig betingelse for at en nødvendig avstumpning - skal kunne ”sette seg”. 

 

Et fundamentalt grunnlag, en fundamental betingelse for berettigelse av betegnelsen rettsstat  

- er ganske så enkelt: Likhet for loven! 

 

I en tidligere utferdiget rapport stilte undertegnede spørsmålet: ”Hvor går brukergrensen”? 

Dette i anledning tvangsinnleggelser ved - forordnede frihetsberøvelser til - psykiatriske 

institusjoner. Den tvangsinnlagte bruker! - Brukeren av frihetsberøvelse! 

Å evne å oppfatte: Bruk av manipulasjon! 

 

Det aktuelle spørsmål må være: Hvor går ”tatt på alvor”-grensen? 

Er det tilsiktet en skalering etter posisjon i ”samfunnet”? Først, i tilfelle, hvordan definere 

begrepet - samfunn? Videre, oppstilling av ”tatt på alvor”-listen etter yrkeskategori og 

posisjon, hvilke kriterier skal legges til grunn - og hvem skal overlates skalerings-”ansvaret”? 

 

Et par-tre tiltenkte scenarier:  

Anta at det oppstod et konfliktforhold mellom en advokat og en dommer. Det bør følgelig  
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være gitt at advokaten må lide skjebne ”ikke å bli tatt på alvor”. Anta at en advokat og en 

yrkessjåfør kolliderer (med bil), og at advokaten er den uomtvistelige skyldige. Den ryddig 

kjørende og veltrente yrkessjåfør må ergo påregne ”ikke å bli tatt på alvor”.  

 

Hvordan forholde seg til at samtlige uteksaminerte fra de juridiske fakultet ”gjør felles sak”? 

Med dette utgangspunkt ville de formelle jurister kunne begå hvilke lovbrudd de enn måtte 

forlyste seg med på bekostning av enhver annen innbygger. Ingen av de øvrige ville være 

kvalifisert for ”å bli tatt på alvor”!  

 

Burde det ikke være å oppfatte som skammelig å tillate seg sjøl ”å gi avkall på” anvendelse av 

tildelte hjerneceller? Eller uttrykt på følgende vis, å tillate seg sjøl å bli til videreformidler av 

”opplysninger” av den aktuell karakter. Forutsatt at det ikke opptres på vegne av eller løpes 

ærend for etablerte trengende for en befolkning som begår innretning som rølpende stutumer. 

 

Når det grunnleggende fundament for rettsstatlig berettigelse, likhet for loven - er besørget 

allment tankemessig bortblåst - medfører dette tilsiktet fritt fram for en avgrenset etablert 

enhet. Julekvelden kommer uforberedt på enhver ”utsatt kjerring”. 

 

Jeg har henvist til de gjeldende lovbestemmelser og hevdvunne folkerettslige regler og 

prinsipper, et saksforholds fakta og framført reelt bevismateriale, samt kontradiksjons- og 

likebehandlings-prinsippet - som grunnleggende for rettslig behandling av saksforhold. 

Dømmende som opptrer på vegne av en rettsstat - har å begå innretning etter dette.   

 

”Ikke tatt på alvor” relatert til person - da ufravikelig bevismateriale er framført - antar 

dimensjon av femtegradstøv. For et samfunn behovstrengende for mattelærere rekruttert fra 

”huttaheita”: De generelle 5-te grads likninger lar seg ikke løse ved rotutdragninger! 

- Her må hele råtarota røskes opp. 

 

”Ikke tatt på alvor”. Atter en gang: Var ikke undertegnede, ved de aktuelle tidspunkter for de 

begåtte slutninger samt påfølgende kjennelser og domsavsigelse - nektet adgang til formell 

prosessuell representasjon? Et ubestridelig faktum, saksøker opptrådte som selvprosederende!  

 

At Hiåsen foresto utferdigelse av de prosessuelle skriv er på saksøkers vegne er ”komplett” 

uten betydning. Overfor en selvprosederende - hva var og er de dømmende svinebindende 

forpliktet til å ivareta? Jfr. de foretatte henvisninger til tvml. § 87 - jfr. de gjengitte/tilhenviste 

kommentarer fra Schei. Overfor de ”rettslige” instanser var alene Mjøsengs underskrift å 

tillegge gyldighet. Den påviste bevissabotasje, de påviste falske forklaringer, de påviste 

lovbrudd. - saksforholdets saksøker ble som selvprosederende ikke ”tatt på alvor”! Alvorligst: 

De framførte ufravikelige bevis - fakta - ble ikke ”tatt på alvor”! - Skjønner? 

 

Er det vanskelig å oppfatter hva det innbærer ”å slutte å tenke sjæl”? Hvilke konsekvenser det 

medfører - uten konsultasjon av egne hjerneceller, og følgelig uten motforestillinger - å begå 

videreformidling av ”opplysninger” av den aktuelle karakter? At det innebærer at man lar seg 

bruke av de behovstrengende for manipulasjon. At det man deltar i formidling av - er stikk i 

strid med reell kunnskap. Og i tillegg - avskjæring av den grein ”man sjøl sitter på”.  

 

At det blant ombærerne av ”Er ikke advokat - blir ikke tatt på alvor” og tilsvarende evnelse  

- er flere som utgir seg for å representere utsatte for psykisk syk-påstander, rettsstridig 

frihetsberøvelse, ytringsknebling, ikke-rettsstatlig rettsutøvelse, bedrageri og ran mv.  

- tilkjennegir at det er ganske så andre interesser disse utgivere - er opptatt av å ivareta.  
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Om det opptres direkte på vegne av de etablertes ugjerningslederskap - eller om motivet for å 

utgi seg er forankret i selvforherligelse og/eller ”tilgang til kjøttgrytene”, som forsker Joar 

Tranøy uttrykker det - er egentlig ”ett fett”. Hvordan kunne hevde å ivareta utsattes interesser 

ved å bekjentgjøre - ikke å evne å oppfatte såpass - som: Likhet for loven?       

 

Da Joar Tranøy like i etterkant av ”11. september” besøkte undertegnede i Sigdal begikk han, 

straks etter å ha åpnet bildøren, knefall og ”muslimhilsen” - og uttrykte: ”For du er vel ”blitt” 

muslim nå, Dag”! Som ”bekjent” ble alt galt/all dævelskap tilegnet muslimsk opphav på det 

aktuelle tidspunkt. Er det noen gruppering som ”er aktuell” for stempling av å stå bak noe 

negativt, tillegges man ”plutselig” tilknytning til denne. Det er det absurdeste - etablerte 

oppspinn - det besørges ”opplyst” spredning av.  

  

Hvorfor ikke advokat? - Og, Norsk Redaktørforening 

Fra det utall av saksforhold hvor FAMPO/undertegnede enten har vært direkte involvert, 

tilkommet materiale angjeldende, og/eller mottatt henvendelser vedrørende - er følgende en 

gjenganger: ”Advokaten min opptrådte på motpartens vegne”. Angående ikke-bruk av 

advokat, det kunne være fristende å uttrykke - burde ikke det framstå som åpent og BAHR’t? 

Vedlagte evnelse undertegnet saksøktes advokatetiske aktør. En begrunnelse for ikke-bruk av 

advokat - som vitterlig må gi seg sjøl! 

 

Det tilhører det utillatelige å ytre - i den etablerte demokratiske statsdannelse - ikke å inneha 

tillit til advokater. Man skal tvinges til å la seg representere fra hold man ikke innehar tillit til. 

Og, ikke kun ikke innehar tillit til. Men, med henvisning til omfattende dokumentasjon - kan 

framholde et grunnlag - som mer enn berettiger tillitsfravær!    

 

Den vedlagte produksjon undertegnet juristeriets aktører. - Påstander og beskyldninger, 

spekulasjoner og åpenbaringer, ”saken som ikke angår saken” - mened, korrupsjon og ran. 

Man skal tvinges til å la seg representere av det etablerte regimets representanter. La seg 

representere - av den reelle motpart! - Den etablerte siste Sovjetstat-ring - er sluttet.    

 

Det er å påregne at de etablerte vil framstille det som åpenbart at undertegnede med det 

framholdte har uttrykt at enhver advokat ”er kjeltring”. Innbakt i den etablerte formidling av  

desinformasjon er å tillegge en uttalelse et annet innhold enn hva det uttrykte vitterlig 

innbefatter. - Oppfattelse av spesifikke uttalelser synes gjennomført å tilhøre ”det gått tapte”.  

 

”Ikke stol på advokaten din”. Dette meddelt i magasinet Økonomisk Rapport. Ved 

representasjon av den ”vanlige” kvinne og mann utgjør kombinasjonen tilgrafsing av enorme 

honorarer og ikke ”så mye som et tilsynelatende forsøk ”på å tilegne seg innsikt og oversikt 

mht. ”klientens” saksanliggende, en gjenganger. Bakroms-”dealer” og konstruksjoner av 

”saken som ikke angår saken”, produseres i fleng. De advokater som, gitt opphav i etisk og 

moralsk forankring, søker å utøve representasjon i overensstemmelse med de rettsstatlige 

prinsipper - blir, henvist til de etablerte tilstander, om enn urettmessig - å innbefatte av ikke 

tillit. - Jeg kan meddele, ad imøtegåelse av en psykiatrisk tvangsinternering - for kort tid 

tilbake å være tilkommet dokumenter fra en advokatrepresentasjon - som avkrever honnør. 

--- 

Kort tid i forveien for ”Bygdepostsakens” annonserte hovedforhandling, stilte Mjøseng og 

Hiåsen til et møte med Norsk Redaktørforenings ledelse v/Nils E. Øy og Stig Finslo. Hva 

undertegnede med grunnlag i å ha utarbeidet samtlige prosessuelle skriv på saksøkers vegne, 

samt å ha forestått offisiell representasjon vedrørende de saksforhold redaktør Mjøseng 

belyste i Bygdeposten (og ergo den anførte årsak til oppsigelsen), hadde å framholde - var 
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herrene, mildt uttrykt, lite interessert i å lytte til. Saksøker Mjøseng ”hadde en meget god 

sak”, uttrykte Øy og Finslo. Hun måtte bare få en advokat til å prosedere saksforholdet. I så 

måte kunne herrene i Redaktørforeningen ”skaffe tilveie” kvalifisert bistand for henne.  

 

Det må ”være kjekt” å være etablert viter. Hva angår det innstevnede saksforhold, hva angår  

det aktuelt publiserte innhold - den anførte årsak til oppsigelsen av Mjøseng - meddelte Øy og 

Finslo, i overensstemmelse med øvrige vitende, å være nødvendig kunnskapsmessig blanke.  

Men, som ”opplyst og redegjort for”, var det ikke årsak til oppsigelsen: 

Etablertsaken måtte omhandle! 

  

I en påfølgende telefonsamtale (etter det avholdte møtet) vedgikk Øy ”en sterk sak”, overfor 

undertegnede. Han meddelte meg ”tilogmed” adgang til å bekjentgjøre dette utad. Lunta langt 

mer enn lukta jeg. Telefonsamtalen ble følgelig besørget festet til tape. Straks etter meddelelse 

i utsendt pressemelding av ”sterk sak”, dundret redaktørbossen til. Med kopi til samtlige 

tilsendte av pressemeldingen, skrev han om ”Mjøsengs sterke sak”: ”Jeg har også uttalt til 

henne og til Dag Hiåsen at Dag Hiåsen er i ferd med å ødelegge hennes sak fullstendig”. 

 

Pr. mail anmodet jeg Øy om å bli meddelt på hvilket vis ”ødelegge hennes sak”. Ergo at han 

måtte kunne grunngi sin påstand. Som forventet, kunne ei generalsekretæren avlevere 

mangelvare. Som erstatning for mangelvare, rettet Øy i tilsvar ytterligere personangrep mot 

meg: (…) ”nemlig at du hører bare det du ønsker å høre. Til skade for Mjøseng”. Ikke engang 

hva jeg i henhold til generalsekretæren ”ønsker å høre”, kun generaliserende personangrep   

- evnet generalsekretæren å meddele. I genuin overensstemmelse med de øvrige etablertes 

påstands-evnelse. Generalsekretær Øy: ”Ødelegger hennes sak fullstendig”. En åpen og bar 

bekjentgjøring av ikke å (ville) oppfatte at det var årsak til oppsigelsen av Mjøseng - det 

innstevnede saksforhold omhandlet. - Evnet av Redaktørforeningens generalsekretær!  

 

I omtalte mail til Øy stilte jeg spørsmål angående hvor Redaktørforeningen ”var”, i 

forbindelse med den meddelte framstilling til fratredelsesspørsmålet fra Drammen byrett. Jfr. 

emne/tema utillatelig å omtale, styreformannens adgang til overprøvelse av ansvarlig redaktør 

mv. Og, følgelig - uten den framførte påkjæring - å forutsette opprettholdt det framstilte fra 

Drammen byrett. Hvordan ville byrettsdommerens framstilling - som rettskraftig - passet for 

Øy og Norsk Redaktørforening? Burde ikke Øy/Norsk Redaktørforening rettet en takk til 

Hiåsen? En takk for at undertegnede, via den utferdigede påkjæring, påtvang lagmannsretten å 

begå de prinsipielle overprøvelser? Henvist til hva dette omhandler, og at overprøvelsene ble 

begått: Hvordan Øy - ynke en forklaring til unnlatelse av å reagere? Må ikke den utviste 

framferd, til det makabre, tilkjennegi Redaktørbasens etablerte motiver?  

 

Flere tok del i den omfattende ”E-mail-konferanse” i den aktuelle forbindelse. ”Kjære Nils E. 

Øy”, skrev tidligere journalist og selv utsatt for svineriet, Knut Sørbøl. Det gjengis fra Sørbøls 

tilskrivelse av Øy: ”Kanskje burde du, som jeg har skrevet til flere ganger før, begynne å feie 

for egen redaktørforenings dør. Dersom ikke redaktørene begynner å ta sitt fag på alvor, blir 

snart alle redaksjoner overtatt av kostnadseffektive roboter som ikke evner å se eller gjøre 

annet enn det eierne, via redaktøren, vil de skal. Slikt blir det sannelig ytringsfrihet av”.   

 

Blant de få i akademisk posisjon som har utvist integritet og mot til å stå opp og fram hva 

angår de utvalgte etablertes skitne virkeutfoldelse, er professor Marianne Skånland. Det 

gjengis fra Skånlands mail til generalsekretær Øy: ”(…) men Knut Sørbøls svar på Deres 

uttalelse (gjengitt nedenfor) gjør meg temmelig sikker på at Knut Sørbøl har rett og De feil. 

Eller kanskje De er destruktiv?” Skånland fortsatte med den påfølgende kraftsalve: ”Grunnen 
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til at jeg trekker denne tentative slutning er at jeg forstår det slik at De selv er journalist, 

redaktør eller lignende. Jeg har usedvanlig solid erfaring for hvordan Norges omtrent samlede 

presse består av berusede ”nyttige idioter” av noen system-lakeier og profitører, imponert 

over seg selv og sin makt til å ”vurdere” samfunnet og spre sine egne lettbente kjepphester på 

bekostning av den befolkning ytringsfriheten egentlig skal tjene”.  

 

Generalsekretærens tilsvar til Skånland:” Det er mektig imponerende hvor dyktig De er til å 

lese så mye om meg, gjennom Sørbøls lille innlegg”. Til dette repliserte professor Skånland: 

”Nei, jeg leser ikke mye om Dem - det er, når man tar Deres egen mail om at Hiåsen 

ødelegger, nok å vite at De er pressemann”. Professor Skånland avsluttet tiladresseringen av  

generalsekretæren som følger: ”(…) dere er jo en del av systemet selv, det har vi erfart gang 

på gang. Maktmisbrukere, ovenfra og nedad, hevnlystne…you name it. Denne Deres siste 

epistel til meg, med sin ”satire” eller hva det nå er, viser jo også at De kun er opptatt av Dem 

selv, ikke av den befolkning pressen skal tjene. Ja tjene, ikke dosere eller indoktrinere”. 

 

”Helt Nils”. Denne benevnelse anvendte Mjøseng som ”heading” i tilsvar til generalsekretær 

Nils E. Øy, etter sistnevntes utbasunering av undertegnede som ”saksødelegger”. Det vises til 

”Redaktørinstituttets status 2002 av Nils E. Øy”. Det vises til Øys framholdelse under 

overskriften ”Redaktørstriden i Bygdeposten”. Hvilken ”sak” har generalsekretæren omtalt 

under denne overskift? Det gjengis fra Øys ”dosering”: ”Midt i september 2000 oppsto en 

spesiell strid i lokalavisa Bygdeposten i Vikersund, der redaktøren publiserte en leder med 

opplysninger om at styreleder i avisen hadde nektet redaktøren å trykke alle planlagte artikler 

under vignetten ”Det skjulte Norge”. I første omgang ble artiklene holdt tilbake, men få dager 

senere kom de på trykk - sammen med lederartikkelen med krasse beskyldninger mot 

styrelederens inngripen. Få dager senere ble redaktøren suspendert fra sin stilling, og senere 

ble hun også meddelt oppsigelse”. 

 

”Helt Nils”? Nei, - langt verre. Påviselig groteskt uetterrettelig. Hvilke artikler under 

vignetten ”Det skjulte Norge” kom ”få dager senere på trykk”, generalløgn-utplanter Øy? 

”I går sendte Radio Modum det andre programmet i serien Det skjulte Norge”. Dette den 

innledende setning i den leder som medførte at Mjøseng ble oppringt fra Bygdepostens 

styreformann. Tuftet på henvendelser fra eksternt hold! Ad den påfølgende leder, tilhenvist av 

generalsekretæren. Her har Øy ”sett”: ”(…) lederartikkelen med krasse beskyldninger mot 

styrelederens inngripen”. Det gjengis fra lederen tilhenvist av Øy (jfr. vedlegg 15): ”Han 

(styreformannen) grunngav sitt krav med at han hadde fått to svært negative henvendelser om 

min leder i torsdagsavisen”. - Grunngav sitt krav! - Å meddele å være helt skamløs, Nils!   

 

Etablert skamløs Øy framholder: ”Hun søkte ikke bistand hos Norsk Redaktørforening eller 

hos advokat, men valgte å la seg representere av Dag Hiåsen, leder av Folke-Aksjonen Mot 

Psykiaternes Overgrep (FAMPO), og som var kilde til flere av artiklene som utløste 

redaktørstriden i avisen”. - Fakta angjeldende hva ”som utløste redaktørstriden”, herr Øy, 

framgår påviselig fra ”Det absolutte forklaringskollaps”! Tilhenvist de offentlig utstedte 

dokumenter var det Hiåsens offisielle representasjon de ”flere av artiklene” omhandlet. Og, 

disse publisert i Bygdeposten måneder i forkant av ”det passer” - for etablert Øy & Co! 

 

Øy avslutter sin redegjørelse: ”det hele endte med at retten avsa en uteblivelsesdom mot 

redaktøren. Avisselskapet fikk dermed full frifinnelse og tilkjent sakskostnader med vel 

80.000 kroner”. Avisselskapet - som brukte mened - som grunngivning for oppsigelsen. 

Avisselskapet som framholder at styreformannen må kunne overprøve ansvarlig redaktør 

angjeldende hva som skal stå på trykk i avisen. Midt i smørøyet - for Redaktørforeningen! 
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Gitt henvisning til generalsekretær Øys ”redegjørelse” - burde vitterlig Mjøseng latt seg 

representere av Redaktørforeningens advokatekspertise! - Mjøseng: ”Problemet er bare at 

dere vet at vi vet at dere gjør alt for at fokus skal flyttes vekk fra det saken egentlig gjelder og 

at den person som virkelig kan nok om denne saken til å kunne representere meg og mitt 

saksforhold og tillate meg å bli gitt adgang til en reell rettslig belysning, er Dag Hiåsen.   

- Flyttes vekk ikke kun fra det saken egentlig gjelder. Men i tillegg det som passer de 

etablertes Redaktørforening aller minst: Ytringsfrihet. - Demokratisk fundert ytringsfrihet. 

 

Hiåsen ”var kilde til flere av artiklene som utløste redaktørstriden”, skriver Øy. De offentlig 

utstedte dokumenter lagt til grunn for den foreståtte publisering - hvor er de blitt av i etablert 

Øys framstilling? Det anførte grunnlag til de foreståtte overprøvelser av norsk Høyesterett i 

Strasbourg angjeldende ytringsfrihet, passer ikke for Norsk Redaktørforening! Gjengivelse fra 

offentlig utstedte dokumenter, passer ikke - for foreningens generalsekretær. Passer ikke når 

dette tilkjennegir at de som ”vil ha sanninga fram” - skal ordnes totalitærstatlig eliminert i 

stillhet. - Til de som kan lese sjøl: Vedleggene snakker for meg. 

 

Bevisst utplanting besørget av Drammens Tidende. 

 Da Mjøseng ble suspendert fra sin stilling, opptrådte Drammens Tidende som mikrofonstativ 

for utplanting av falske forlaringer og løgner på vegne av Bygdeposten - hovedkonkurrent i 

det aktuelle dekningsområde. Drammens Tidendes toppoppslag på forside 13. og 14.09.00  

”Redaktør stanset av styret” og ”Avisredaktør suspendert”, samt de påfølgende artikler gitt 

overskriftene ”Full intern strid i Bygdeposten” og ”Suspenderte redaktør”, er intet mindre enn 

breddfulle av konstruerte og falskt funderte påstander og beskyldninger.  

 

Ytterligere alvorligere, særskilt for avisens Vikersund-kontor og stedlig ansvarlig, Eivind 

Kopland, er det at det framstilte ble begått mot bedre vitende. Kopland rettet henvendelser pr. 

telefon til undertegnede såvel på dagtid som kveldstid 13.09.00. Samtaler lydbåndtapet av 

undertegnede. Påstandene og beskyldningene framstilt i Drammens Tidende, det er ikke kun 

”meninger” utplantet av ”sladrekjerringer”, dette omhandler.  

 

Først noen eksempler fra Drammens Tidendes forsideoppslag 14.09.00: 

Utlevert: I artikkelen utleverte hun styreformann Bjørn Larssen for hans inngripen for å 

stanse flere artikler i serien ”Det skjulte Norge”. 

- I hvilken artikkel utleverte hun styreformannen? 

- På hvilket grunnlag gikk Mjøseng til rette med Bygdepostens styreformann i lederen 

gitt overskriften ”Ytringsfrihetens pris” 12.09.00? 

- Hva var de tuftet på - styreformannes henvendelser til Mjøseng 08.09.00?   

- Hvilke flere artikler søkte Bygdepostens styreformann å stanse? 

- Hvilken serie under tituleringen ”Det skjulte Norge” var publisert i Bygdeposten?  

Registrer ”hvor mye” som evnes ”trøkt inn” i en setning - når formålet er som verst.  

Fra den påfølgende sekvens: 

Talsmann: Mjøseng er utilgjengelig og har Dag Hiaasen som talsmann. Han er identisk med 

mannen hun har brukt som sannhetsvitne for hva som skjer i ”Det skjulte Norge”. 

- Var Mjøseng utilgjengelig? Samtalte Kopland med Mjøseng pr. undertegnedes telefon 

den 13.09.00? Foreligger dette lydbåndtapet? Har Drammens Tidendes Morten Wold 

den foregående dag referert til uttalelser avgitt av Mjøseng, eller har han det ikke? 

- Hvilket sannhetsvitne? ”Sannhetsvitne” - eller tuftet på forelagt dokumentert belegg? 

- Saksforholdene belyst i Bygdeposten - utgjorde eller utgjorde ikke grunnlaget - 

undertegnedes dokumentasjonsbelagte offisielle representasjon? 

Etterrettelig fra Drammens Tidende: Løgn mot bedre vitende og stygt tilsiktet stigmatisering. 
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Fra artikkelen gitt overskriften ”Full intern strid i Bygdeposten”, signert ”journalist” Morten 

Wold - publisert i Drammens Tidende 13.09.00 - gjengis: ”Lokalvisen Bygdeposten har (…) 

satt søkelyset på det avisen har kalt ”Det skjulte Norge”. Mange artikler er skrevet med 

utgangspunkt i angrep på statsforvaltning, politi og diverse organisasjoner. (…) ingen av de 

navnløse i statsforvaltningen eller andre er således kommet til orde (…). 

- Hvilke artikler er skrevet med utgangspunkt i angrep på statsforvaltning, politi og 

diverse organisasjoner? Påviselig utplantning av blank løgn! Jfr. vedlagte publisering. 

- Hvilke navnløse? - Eksempelvis påtalemaktens Jogeir Nogva? - Jfr. påtegningsark. 

Eksempelvis kst. overlege Birgit Kruska ved Blakstad sykehus? - Navnløse navngitte! 

- ”Ikke kommet til orde”. - På etablert vis er det egen virksomhet som tilkjennegis.  

Krav om framholdelse av dokumentasjon fra vår side ble nektet av Drammens 

Tidende. Det kan i denne forbindelse bl. a. henvises til lydbåndtapet tlf.samtale 

mellom nevnte Kopland og undertegnede. 

 

I artikkelen publisert i Drammens Tidende 14.09.00, fulgte Kopland opp med bl. a.:  

- ”Dette etter en strid som har tårnet seg opp etter at redaktøren har engasjert seg 

voldsomt i en sak avisen har valgt å kalle ”Det skjulte Norge”.  

- ”Mange artikler er skrevet med utgangspunkt i angrep på statsforvaltningen, politi og 

diverse organisasjoner”. - Dette repeterende løgnutbrodert.  

- ”Jeg har ikke fått tak i henne, Dag Hiåsen nekter henne å komme til telefonen”. 

- I forkant av dette har Kopland henvist til en artikkel vedrørende undertegnede: ”Han 

fortalte hvordan han selv skal ha blitt tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling uten 

hjemmel og hvordan han på denne måten var blitt kneblet”.  

 

Til det siste først. Kopland henviser til publisering i Bygdeposten. Den aktuelle artikkel - hva      

er bekreftet, fra to ansvarlige redaktører, Mjøseng og Radio Modums Magne Grønlund, samt 

kjøpmann Kjell Haugen? Med grunnlag i forelagt dokumentasjon har de bevitnet at det    

påståtte angående Hiåsen - er blank løgn! Koplands etterrettelige framstilling: ”Han fortalte 

hvordan han selv”. Den regisserte sverting fortsatte Kopland med påviselig å juge: ”Dag 

Hiåsen nekter henne å komme til telefonen”. Hva ble besvart av Mjøseng pr. Hiåsens telefon 

til Koplands henvendelse 13.09.00? Henvist til samme dags utplantning i Drammens Tidende 

ønsket Mjøseng ”merkverdig nok” ikke å la seg intervjue av Kopland.    

  

”Mange artikler er skrevet med utgangspunkt i angrep på (…)”. - Dette en uomtvistelig 

tilhenvisning til artikler publisert i Bygdeposten - utferdiget av ansvarlig redaktør Mjøseng. 

Mange artikler. Kan Drammens Tidendes Kopland og Wold antyde belegg for at noen - og i 

tilfelle konkret presisere hvilke av de ”mange artikler” som måtte være skrevet med 

utgangspunkt i angrep på statsforvaltning og/eller politi? Kan herrene bekjentgjøre hvilke 

diverse organisasjoner de har synesett framført angrep mot - i den påståtte publisering av en 

”Det skjulte Norge”-serie i Bygdeposten? 

   

”Striden toppet seg da Irene Mjøseng hadde trykket et leserinnlegg” - ”opplyser” Kopland. 

”Toppet seg”. Fra ekstern henvendelse! Hvilken introduksjon framførte redaktør Mjøseng til 

leserinnlegget? - Lesekyndige kunne registrere: ”Psykiatriens ”behandlings”-metoder i praksis 

- med utgangspunkt i de psykiatriske ofrene Erik Andersen, Arnold Juklerød, Eirik Finne og 

Kåre Torvholm som ble omtalt i Radio Modums programserie ”Det skjulte Norge””.   

 

Etikk og moral, Kopland? Er etterrettelige tilhenvisninger og korrekte gjengivelser ukjente 

storleiker for denne leder av Drammens Tidendes Vikersund-redaksjon? Utgjør servering av 

blanke løgner og uthengning på påviselig falskt grunnlag - Drammens Tidendes grunnsyn? 
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”Ingen avsløringer er imidlertid framkommet i avisens artikler. Kildene avisen har brukt har 

ikke klart å plassere ansvar” - skriver Drammens Tidendes Morten Wold 13.09.00. Redaktør 

Mjøseng var forelagt omfattende dokumentasjon til de artikler som omhandlet FAMPO/ 

Hiåsen og offisiell representasjon vedrørende kontrollkommisjonsbehandling av saksforhold.  

Fra det omtalte saksforhold ad Sunnmøre Regionsykehus, Ålesund, er undertegnedes navn 

(fullmektig) kun på utskrivelsesdokumentenes siste side, anført ikke mindre enn åtte ganger. 

Offentlig utstedte dokumenter Drammens Tidendes falske forklarere ikke ville se!  

 

Dette kun utdrag fra Drammens Tidendes strafferettslig betingede synderegister - i løpet av 

Mjøsengs to første dager som suspendert fra stillingen i Bygdeposten! 

--- 

Det utplantede fra Drammens Byretts aktører angående undertegnede i Drammens Tidende 

25.04.91, bør være tilstrekkelig omtalt. Men, hva angår foranledningen til sistnevnte, gjenstår 

ytterligere å tilkjennegi. Drammens Tidendes Per Skøien rettet henvendelser til undertegnede  

såvel 23. som 24.04.01 - for uttalelser fra vår (Mjøsengs/Hiåsens) side. Jeg tilbakemeldte som 

et ufravikelig krav at vi (Mjøseng/Hiåsen) måtte ble gitt adgang til å kunne belegge våre 

uttalelser ved framholdelse av dokumentasjon. Da dette ikke ville bli etterkommet, tilskrev 

jeg pr. mail Drammens Tidende v/journalist Skøien 24.04.01.   

 

Det gjengis fra tilskrivelsen: ”Den utvikling det angjeldende saksforhold har antatt innbefatter 

at Mjøseng og undertegnede finner det nødvendig å stille som et krav å bli gitt adgang til å 

kunne framføre påvisning hva angår de forhold vi uttaler oss vedrørende. Nye 

påstandsframføringer fra saksforholdets ulike aktører uten at det stilles krav til framføring av 

påvisning, er Mjøseng og undertegnede absolutt ikke tjent med. Følgelig, Mjøseng og 

undertegnede besvarer mer enn gjerne spørsmål, men vi kan ikke akseptere å bli stilt i en 

situasjon der andre aktører tillegges troverdighet og Mjøseng og undertegnede det motsatte - 

med grunnlag i ikke påviste og/eller ikke påviselige påstander.” 

 

Via henvisning til overprøvelser av norsk Høyesterett i Strasbourg og den påviselige 

gjengivelse fra offentlig utstedte dokumenter i Bygdeposten, må anvendelse av betegnelsen 

harakiri være berettiget. Tilhenvist den anførte grunngivning for de aktuelle Strasbourg-

overprøvelser og de påfølgende lederkommentarer i norske medier, er det i tillegg til alvorlige 

kriminelle handlinger også et presseetisk harakiri Drammens Tidende har begått. 

Straffelovens bestemmelser §§ 189 og 190 (falske forklaringer/uriktige erklæringer) og 

samme lovs §§ 246, 247 og 248 (ærekrenkelser) er det på det groveste begått brudd med fra 

Drammens Tidende - såvel på Mjøsengs som på Hiåsens bekostning. 

 

Det vises videre til det rikholdig anførte premissgrunnlag fra sak nr. 98 - 715 A fra Sunnmøre 

herredsrett av 29.04.99. Til dette saksforhold var Sunnmørsposten AS den innstevnede part.  

Tillagt det framholdte og tilhenviste verdrørende ytringsfrihet i nevnte premissangivelse 

henvises det også til uttaleser avgitt fra vitner som i kraft av posisjon er å tillegge særskilt 

troverdighet. Den tilsiktede groteske stempling av undertegnede - ”Hiåsen nekter Mjøseng å 

komme til telefonen” mv. - innehar uomtvistelig tilhørighet under ”posisjonsuttalelser”. Jfr. i 

den aktuelle sammenheng, gitt den anførte tilhenvisning, antitetisk fortolkning.   

 

De framholdte vedlegg til rapporten knuser det konstruerte påstandsoppspinn. Planting av 

blakne løgner fra lange rekker av etablert-honorerte - skal besørge at løgnene blir til sannhet. 

Følgelig kan rans- og nøytraliseringsarrangementene fortsettelig gjennomføres problemfritt. 

Henvist til de forhold som omtales i det påfølgende avsnitt, er det for Kopland & Co i 

Drammens Tidendes Vikersundredaksjon - ytterligere umulig å søke noe bortforklart. 
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Radio Modum versus Drammens Tidende 

Til ”innvidde” som har bekjentgjort korttidsminne utgått på datostempling. - Det var ikke 

saksforholdet Mjøseng versus Bygdeposten som utgjorde utgangspunktet for Radio Modums 

publiseringer og engasjement. Enkelt nok - det aktuelle saksforhold eksisterte ikke på det 

angjeldende tidspunkt! ”Bygdepostsaken” oppstod ikke før måneder i etterkant!  

 

Hvorfor ble intet hva angår Radio Modums publisering benevnt av Drammens Tidende i 

forbindelse med avisens utplantninger 13. og 14.09.00? Leserinnlegg signert Radio Modums 

Grønlund og Amdahl var publisert i Bygdeposten. I den vedlagte leder ”Radio med mening”  

kan leses at Radio Modum over sommeren ville videreføre serien om ”Det skjulte Norge”. To 

programforsendelser av nevnte var ”gått på luften” fra Radio Modum - da Drammens Tidende  

løgnutplantet serieproduksjon i Bygdeposten under nevnte betegnelse.  

 

Fra redaktør Grønlund i Radio Modum var det rettet henvendelser til den aktuelle redaksjon i 

Drammens Tidende såvel i forkant av den første publisering av serien ”Det skjulte Norge”, 

som vedrørende det påfølgende program. Til Drammens Tidendes hånende personangrep og 

løgnfunderte informasjonsformidling angående fravær av dokumentasjonsbelegg: Det var 

tilhenvist og framholdt gjengivelser fra det foreliggende dokumentasjonsbelegg ikke kun i 

Bygdeposten, men også i Radio Modum - da Drammens Tidende utplantet bevisst mened!   

 

Hvilke grunnløse og groteske beskyldninger også mot Radio Modum - hva angår kilder og 

dokumentasjon, hva angår de konkrete og belyste saksforhold - må ikke nødvendigvis det  

framstilte i Drammens Tidende innbefatte? Det er mot Radio Modums programkonsept de 

alvorlige påstander og beskyldninger fra Drammens Tidende og samtlige øvrige av den lange 

rekke av etablerte menedutplantere, dommertitulerte, Norsk Redaktørforening osv. - er rettet.  

Drammens Tidendes og de øvriges personangrep er forbeholdt Mjøseng, og særskilt Hiåsen. 

  

Ytterligere ringer sluttes og løgner innkapsles tillagt at svært mange involveres hva angår de 

omhandlende forhold. ”Han er identisk med mannen hun har brukt som sannhetsvitne for hva 

som skjer i ”Det skjulte Norge”. Utklint av Drammens Tidende i forsideoppslag 14.09.00.  

Uomtvistelig utplantet med det formål å søke meg framstilt både som uetterrettelig og som 

”til å stå bak alt”. Samt, som om at kun Mjøseng ”hadde latt seg dupere” - til å begå omtale.  

- Selvstendige lesekyndige formodes å gjenkjenne opplegg og regi!  

 

Stua var full hjemme hos ”det brukte sannhetsvitne” som også despotaktig ”nektet Mjøseng å  

komme til telefonen” - da Kåre Torvholm var på besøk hos meg. Tilstede var to ansvarlige 

redaktører, Mjøseng og Grønlund, som begge ble overrakt dokumentasjon rett over bordet fra 

Torvholm. Tilstede var kjøpmann Kjell Haugen og Knut Bye, jfr. framholdte bevitnelser og 

avgitte støtteerklæringer til det virke FAMPO/undertegnede utfører. 

 

Reminder: I det omtalte leserinnlegg publisert i Bygdeposten 17.08.00 tilkjennega ansvarlig 

redaktør Grønlund at han ”nærmet seg disse sakene med mye skepsis” - og at han før det ble 

aktuelt å forestå publisering i Radio Modum ”omfattende måtte søke dokumentasjon”. Etter 

gjentatte besøk hos undertegnede, etter her å ha blitt forbeholdt gjennomgang av nettopp 

omfattende dokumentasjon - ble jeg stilt det følgende spørsmål under Radio Modums første 

programforsendelse av serien ”Det skjulte Norge” 21.06.00:  

”Er det mafiatilstander vi forholder oss til?”  

  

Den 19.10.01. - ett år og fire mnd. senere - tilkjennega ansvarlig redaktør Grønlund hva han 

selv og hans familie var blitt utsatt for… 
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Det pågående justismord! 

Da dette skrives har jeg nettopp avspilt opptak av publisering 06.08.01, fra ”Radio med 

mening”. Denne programforsendelsen var særskilt viet det anførte grunnlag for og de 

påfølgende slutninger, mottatt fra Borgarting lagmannsrett. I forkant av publisering var 

lagmannsrettens framstilling omfattende gjennomgått med programlederne. Forelagt kopi 

kunne de selv ta stilling til det anførte fra lagmannsretten. Dette tilhenvist meddelte Radio 

Modums Grønlund og Amdahl til kanalens lyttere at de skulle ha seg frabedt fra å være styrt 

av Dag Hiåsen. ”Vi har sett dokumentene, vi er selvstendig tenkende mennesker, og vi 

forholder oss til den dokumentasjon vi er forelagt”, framholdt de - og fortsatte: ”Det er oss, 

Radio Modum, det er vårt programkonsept ”Det skjulte Norge”, som angripes.  

 

Under den aktuelle programforsendelse ble undertegnede anmodet om å forestå høytlesning 

av samt oppfølgende å kommentere de sentrale framstillinger fra lagmannsretten. Henvist til    

hva de selv hadde liggende foran seg på bordet, uttrykte programlederne samstemmig:  

”Et pågående justismord”!  

  

”Vi har en liten sensasjon å by på i dag”, meddelte Per Amdahl ved innledning av sendingen 

06.08.01. - Og han forsatte: ”For Irene Mjøseng er gitt medhold på prinsipielt grunnlag”. 

”Den lille sensasjon” - måtte nødvendig korrigeres til - ”Et pågående justismord”! 

 

Kortslutning! 

Hvordan var det gitt mulig for Radio Modums programledere ved henvisning til et påviselig 

grunnlag å kunne konstatere: ”Et pågående justismord”? Hvordan var ”Den lille sensasjon” 

framkommet? - Av seg sjøl på ei fjøl? 

 

Til de ”vitende”, og øvrige medløpende ”nyttige.……”: 

”Ikke tatt på alvor - er ikke advokat”. Jammen, jammen, da. Ble ikke saksøker Mjøseng,  

ene og alene med grunnlag i påkjæring utferdiget av ”han som ikke ble tatt på alvor” - gitt 

”tatt på alvor”-medhold - hva angår samtlige sentrale prinsipielle forhold? Og, ergo hva angår  

det innstevnede saksforhold: Til behandling! - Er elementær oppfattelsesevne, blitt ”borte”  

- for ”viterne” og ”de nyttige”? Hva med å evne å lese? - Og, hva med - loven? Likhet for… 

 

Og, historia gjentek seg - rundt neste sving 

Kåre Torvholm med fleire. 

De som stod Kåre Torvholm nær, de som samarbeidet med Torvholm, det var nær sagt  

tilstrekkelig at man kjente til Kåre Torvholms eksistens, og tilkjennega erfaringer eller kunne 

framlegge dokumentasjon i overensstemmelse med det Torvholm framholdt - adresse for de 

behovstrengende for lokkpålegging var repetisjonssikkert: Kåre Torvholm med fleire. Dette 

for å søke Torvholm framstilt som å utgjøre opphavet til enhver avsløring, dette for å søke 

Torvholm framstilt som påvirker eller tilnærmet oppvigler. Og alle de øvrige, som på 

selvstendig grunnlag framholdt tilkjennegivelse angående de omhandlende forhold, som ikke 

selvstendig handlende og tenkende. Selv skriftlige meddelelser og publiseringer Torvholm 

ikke innehadde den fjerneste forbindelse eller kjennskap til - ble til:  

Kåre Torvholm med fleire. 

 

To forhold er sentrale her, det ene framholdt ovenfor: ”Skyldbelegge” en person kombinert 

med å søke de øvrige framstilt som ”underdanige” eller til ikke å forstå ”det de gjør”. Det 

andre tilkjennegitt og omtalt av Kjetil Haanes i Sunnmørsposten: ”Halde seg vekke”! Enkelte 

vil kanskje registrere at noe mangler ved den siste gjengivelse. Det er riktig. Forordning av 

”Halde seg vekke” - innbefatter på intet vis kun journalistane. 
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Hvor mange Kåre Torvholm opptrådte på vegne av, hvor mange han direkte ytte hjelp og 

bistand, herunder flere i omfattende utstrekning - er det knapt noen gitt å kunne besvare. Hvor 

mange som etter, det være direkte eller indirekte, å ha blitt forbeholdt oppofrelse og en 

betydelig innsats fra Torvholms side - belønnet dette med å vende den kalde skulder til, med å 

”halde seg vekke” eller begå vindkappesnuing - ”No skulle Kåre ha levd”…  

 

Ved å snu ryggen til - ”halde deg vekke” - fra den/de som måtte ”få til” å framholde 

påvisning, er du velkommen i de etablertes badestue. I hvertfall til… rundt neste sving. - Gitt 

formålet å opprettholde de etablertes virksomhet - ”at historia kan gjenta seg” - at stadig nye 

kan utsettes for rans- og nøytraliseringsarrangementene: Er intet så effektivt som via negative 

framstillinger av - å få besørget forordning av ”halde seg vekke frå”/snu ryggen til, enhver 

som framholder reell påvisning. Særskilt betydningsfullt er det at dette etterkommes fra hold 

som måtte være forbeholdt omfattende bistand fra vedkommende.    

 

”Min samvittighet” uttalte Mjøseng til Radio Modum 21.06.00. Hun henviste til 

dokumentasjon forelagt henne fra Hiåsen - og at hun følgelig ikke kunne unnlate å foreta den 

aktuelle belysning. I et intervju gitt til samme kanal i april 2001, etter å ha blitt meddelt at 

undertegnede ikke måtte gis adgang til å prosedere saksforholdet, uttalte Mjøseng:  

”De vet at det ikke er mulig å kjøpe Dag Hiåsen”.  

 

Til Radio Modums lyttere meddelte Mjøseng 19.10.01:  

”De som hevder sterkest at Dag har ødelagt min sak, er de som nekter å se dokumentene”. 

Skulle Mjøseng etter over tid å ha gjentatt uttalelser av denne karakter, etter selv å ha foretatt 

sitatgjengivelser fra de aktuelle dokumenter, etter selv å ha undertegnet de prosessuelle skriv 

vedlagt dokumentene - nekte vedkjennelse - av den dokumentasjon hun selv hadde anvendt?  

 

Ved å innrette seg på dette vis, ville hun ikke måtte møte seg selv i enhver tenkelig dør? I 

tilfelle måtte være å konfrontere med ”min samvittighet” som innholdsløs? Hvordan kunne 

Mjøseng tilkommes ”en løsning” for seg selv? Ved å benekte samtlige hun har skrevet på 

vegne av, ved å benekte alt hun hadde hevdet å stå for? Ved å benekte å ha forestått den 

aktuelle publisering tuftet på dokumentert belegg? Skulle Mjøseng la seg kjøpe på bekostning 

av hva hun uttrykte som viktigst å kjempe for? Rundt neste sving…! På lederplass uttrykte 

Mjøseng: ”Hvis et samfunn ikke tåler å høre sannheten har det ingen framtid”.  

  

Still den utplantede redegjørelse fra Mjøsengs ”hjelper”, generalsekretær Øy - opp mot dette.  

Eksterne aktører må kunne bestemme hva ansvarlig redaktør ikke skal tillates å belyse!     

 

”Ironisk nok var det akkurat ytringsfrihet og sensur jeg skrev om i lederen min på torsdag. Det 

burde ikke være vanskelig å legge i sammen to og to i denne sammenheng, og skjønne hva 

styrelederen og de to innringerne forsøker overfor Bygdeposten. Alle som har tvilt på at det er 

streng sensur i Norge i dag, burde nå helt klart se hva som foregår”. Denne gjengivelse hentet 

fra den siste leder - ”Ytringsfrihetens pris” - Mjøseng ble gitt adgang til å ytre i Bygdeposten! 

 

Tilvist undertegnedes innsats hva angår den aktuelt framholdte belysning av de etablerte 

forhold og tilstander - uttrykte Kåre Torvholm, med belegg i erfaring, hvilken framstilling 

som med garanti ville stå på kjøreplanen fra de behovstrengende for ytringsknebling/sensur:  

”Dag Hiåsen med fleire”. 

 

”Der nede er det du Dag, som vil verte tillagt alt”, framholdt Torvholm. ”Dei andre, ho Irene 

og han Magne (ansvarlige redaktører) innbefatta, vil verte framstilt som reiskap for deg”.  



 76 

”Jobber døgnet rundt for å hjelpe andre”. Denne overskrift anvendt av Mjøseng på forside i 

Bygdeposten 01.04.00. Den 13.04.00 framholdt hun: ”Han arbeider daglig med å hjelpe 

mennesker som blir fratatt sin rettssikkerhet - mennesker som ikke får komme til orde verken 

i rettsapparatet eller media”. Mjøseng fortsatte: ”Siden vi skrev om Hiåsen sist har mange 

flere saker dukket opp, og han jobber, om mulig, enda mer intenst fra sitt hjem i Sigdal.”   

Dette i forkant av det nedlagte arbeid i anledning ”Bygdepostsaken” …  

--- 

En e-post-forsendelse tilsendt en rekke adressater inntas: 
 

Fra: Knut Bye <knut.bye@frisurf.no> 

  Emne: støtte-erklæring  

Dato: 21. august 2001 21:45 

hei, 

vi har registrert at dere alle har fått e-post fra dag hiåsen i fampo, og  

gir med dette vår fulle støtte til hans nitidige arbeid for  

menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettsikkerhet. han har hjulpet mange  

allerede, men akkurat nå er det hans innsats i saken til den avsatte  

redaktøren i bygdeposten, irene mjøseng, som fortjener en varm applaus. 

 

vi ønsker han lykke til med det videre arbeidet og oppfordrer så mange som  

mulig til å utrykke sin støtte til et svært viktig arbeide. 

 

med hilsen 

ole gunnar bardølsgård, torstein leon hansen, joar tranøy, kjell haugen,  

knut bye og øystein hansen  

 

Bak mål-saken! - Det etablerte formål 

Å framlegge påvisning krever noe ”litt annet” enn å kunne produsere såpeoperapåstander og 

grunnløse beskyldninger. Krever noe ”litt annet” enn å evne menedproduksjon tuftet på 

kombinasjonen sabotasje av fakta og påhylte tilkomster av åpenbaringer. Krever noe ”litt 

annet” enn å framstille seg som viter fundert på saklig løgngrunnlag pluss meddelt fraværende 

leseevne. Krever ”litt annet” enn å utgi seg for å bistå utsatte for overgrep, utsatte for rans- og 

nøytraliseringsarrangementene - fundert i proklamert selvforherligelse og samtidig ombæring 

av stutumviten hva angår rettsstatens fundament.  

  

Den framholdte påvisning - Hiåsen kunne vært ”hvemsomhelst”. Poenget er at noen utfører 

arbeidet. Jeg kunne ergo vært ”hvemsomhelst” i den forstand at det i enhver sammenheng er 

den/de - som med belegg i dokumentasjon og fakta og via gjengivelser og tilhenvisninger  

måtte framholde påvisning av de etablertes kriminalitetsutfoldelse - som blir til ”Shitbag”.  

 

Det regisserte opplegg for ”Bygdepostsaken”:  

Å få brakt FAMPO/undertegnede til endelig taushet. Årsak: At det tilfeldigvis var meg som 

forårsaket den aktuelle belysning. Og har forestått/forestår den aktuelle påvisning. 

 

Med grunnlag i undertegnedes representasjon av Mjøseng fra suspensjonstidspunktet 

inklusive de påfølgende møter med arbeidsgiver i perioden mellom suspensjon og oppsigelse, 

ble det, tilhenvist tvistemålslovens § 44, 2. ledd 1. punktum - framholdt som unødvendig å 

fremme søknad angående prosessuell representasjon. Fra Drammen byrett ble dette forholdet  

viderebefordret som påkjæring til Borgarting lagmannsrett. Det gjengis fra tvml. § 44, 2. ledd 

1. punktum: ”Som prosessfullmektig (…) kan foruten advokater brukes enhver myndig person 

som er fast ansatt i partens tjeneste eller styrer eller tar del i styrelsen av partens anliggender”.  

Som bistående Mjøseng tok undertegnede uomtvistelig ”del i styrelsen av hennes anliggender” 

f.o.m. suspensjonstidspunktet. Og ergo - hva angår den oppståtte konflikt med arbeidsgiver.  
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Det gjengis fra det anførte grunnlag til den påfølgende slutning fra Borgarting lagmannsrett: 

”I henhold til Scheis kommentarutgave må det for den som ”styrer eller tar del i styrelsen av 

partens anliggender” legges til grunn at vedkommende opptrer også i andre sammenhenger 

enn i forbindelse med en tvist (…)” - Til dette framholdt lagmannsretten: ”Dag Hiåsen fyller 

ikke vilkårene etter tvistemålslovens § 44, annet ledd første punktum. Han opptrer på Irene 

Mjøsengs vegne i hennes aktuelle konflikt med arbeidsgiver”. 

  

I klartekst fra Borgarting lagmannsrett: Hiåsen var ikke involvert - opptrådte ikke i andre 

sammenhenger, tok ikke del i Mjøsengs anliggender - i forkant av den oppståtte konflikt!  

 

Ikke før Borgartingerne oppfattet at eneste gjenstående mulighet for å besørge stanset den 

dokumentasjonsbelagte belysning av det kriminelle virke - de og deres medsammensvorne 

etablerte bedriver - var å oppsøke åpenbaringsplatået i Svineskogen. Der ble de lykkeligvis 

tilkommet at det framsto for lagmannsretten som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av Dag 

Hiåsen og/eller FAMPO. Og, det i den grad at det kan reises berettiget mistanke om ikke 

denne påvirkning - har hatt innvirkning på hennes redaksjonelle linje. ”Lykkeligvis” var de 

allerede åpenbart - diktaturstatlig adgang - til å begå underslag av saksforholdets fakta!   

 

Fra fakta: Det publiserte innhold var tuftet på det nedfelte i offentlig utstedte dokumenter. Det 

i klartekst tilkjennegitte av Mjøseng i lederartikler, i uttalelser avgitt til Radio Modum mv.  

- påviser uomtvistelig at hun selv foresto beslutning angjeldende publisering. - Fra fakta: 

Framgår det ditto uomtvistelig at Hiåsen foresto offisiell representasjon av Mjøseng f.o.m. 

suspensjonstidspunktet hva angår den oppståtte konflikt med arbeidsgiver. Med grunnlag i 

forelagt fullmakt oversendte arbeidsgiver suspensjonsvedtaket - adressert til Hiåsen! 

 

Det meddelte oppsigelsesgrunnlag, arbeidsgivers anføring under ”Bakgrunn for oppsigelsen”  

i tilsvaret til den uttatte stevning - tiladresseringen av undertegnede, påstandene og 

beskyldningene - hva må det innebære? Det langt mer enn impliserer Hiåsen. Det framholdte 

angjeldende oppsigelsen, de framførte anklager mot undertegnede - må, tillagt saksøkers 

krystallklare krav, tillagt at en oppsigelse uomtvistelig innehar tilhørighet under sanksjoner  

(jfr. EMK ) - innebære et definitivt grunnlag for prosessuell imøtegåelse og representasjon. 

Sammenstill - det situasjonspasser - for Borgartings åpenbarte!  

 

Det anførte og tilhenviste, tillagt raden av øvrige påpekte forhold, påviser at opplegg og regi 

for det aktuelle saksforhold var formålsbelagt med å få brakt til opphør: FAMPOs virke for  

ytringsfrihet og rettsstatlig rettsutøvelse - og mot rans- og nøytraliseringsarrangementer.      

 

Rettslig besluttet til ytringsknebling 
Fra den i forordet omtalte serie publisert i magasinet Økonomisk Rapport:  

”Hvem som helst kan knekke deg økonomisk med dommerens hjelp”. - ”Vi presenterer saker 

fra Borgarting lagmannsrett til skrekk og advarsel for alle som tror…” - Og fortsettelig:  

”tror at domsstoler eller advokater er til for å løse uoverensstemmelser mellom vanlige folk”. 

 

Hva er domsstoler/advokater til for? Hvordan kan ”vanlige folk” tro? Gitt at ”vanlige folk” 

ble tilkommet etterrettelig informasjonsformidling i media - gitt ytringsfrihet og ikke sensur  

- ville en situasjonsbeskrivelse som den tilkjennegitte i Økonomisk Rapport - kunne oppstå? 

 

Den tilhenviste serie ble publisert i Økonomisk Rapport i 1998. En rekke politikere som på 

dette tidspunkt innehadde sete i Stortingets justiskomité, tilkjennega sin bestyrtelse angående 

”tingenes” tilstand. På hvilket vis - har de aktuelle setesittende - fulgt opp ”sin bestyrtelse”? 
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Det er mange som er ihendehavere av bevis! Mange er i besittelse av ”faksane” tilsendt 

Stortingets justiskomité fra Kåre Torvholm. Hvilken henvendelse ble rettet til den stygt 

selvavkledde justiskomité fra Radio Modums ansvarlige redaktør, Magne Grønlund? Hvilken 

type tilsvar ble redaktør Grønlund forbeholdt, undertegnet komitéleder Kristin Krohn Devold?   

 

Er det undertegnedes ikke-evnelse som utgjorde årsak til at jeg måtte besørges ikke kun 

”underlagt”, men de facto - Borgartingsk besluttet - til ytringsknebling? De dømmende i 

Borgarting lagmannsrett begår - i den klareste klartekst - s.39 f.o.m. 3. avsnitt selvangivelig  

underskrivelse av: 

 FAMPO/Dag Hiåsen besluttes med dette til ytringsknebling. 

 For: Den ansvarlige redaktør, det medium - som begår omtale, som framfører 

belysning angående FAMPO/Dag Hiåsen og/eller det virke FAMPO/Dag Hiåsen 

utfører - bestemmer vi - at er påvirket! Ergo: De som skriver, er det gitt oss tillatt å 

besørge fjernet. For de er påvirket! - Og, for påvirkede er det uttillatelig å skrive.                  

Sjøl det dummeste naut burde evne å raute ut oppfattelse… 

 Den endelige verifikasjon: Den dokumentasjon som beviser at våre konstruerte 

påstander angående påvirkning er tuftet på blanke løgner - er det oss gitt å kunne 

sabotere. Det er oss gitt, på dette grunnlag - oss gitt ved begåelse av alvorlige 

kriminelle handlinger - å kunne beslutte FAMPO/Dag Hiåsen til ytringsknebling.  

 

Tenk det: Å bli rettslig besluttet til ytringsknebling - i det menneskerettslige forgangsland 

Norge! Og det - uten å ha begått noen annen straffbar handling - enn framholdelse av ytring! 

Dokumentasjonsbelagt ytring. Ytring angjeldende hvordan ”han som ville ha sanninga fram”  

- måtte besørges underlagt mentalobservasjon - for ivaretakelse av endelig taushetsbesørgelse. 

Av hvordan han ”som ville ha rettferd og like vilkår for alle” - måtte…   

 

Frigjøring fra fakta!   
”Bygdepostsaken” omhandler ytringsknebling/sensur, ikke-rett, psykiatrieliminering og ran. 

Den innbefatter de utsatte, formidlerne og de som representerer/opptrer på andres vegne. Den 

omhandler ikke det spesielle - det/den enkelte tilfelle/sak. Den omhandler det generelle - de 

etablerte tilstander. Det anførte grunnlag for oppsigelsen - årsak til ”Bygdepostsaken”: 

At det ble forestått dokumentasjonsbelagt belysning - av sakstilfelle! 

 

Det påfølgende har adresse til de som i tillegg til ”minst” å kunne stave - også ”henger med” 

på enkle tilhenvisninger. Det omhandler ansvarlig redaktør Mjøsengs første publisering i 

Bygdeposten angående det anførte fra saksøkte som ”Dag Hiåsens arbeid”. - Hva skriver 

Mjøseng i den aktuelle artikkel, publisert i Bygdeposten 01.04.00? Hun skriver:   

 i) ”Hiåsen er i disse dager i Ålesund for å prosedere Remøys sak”. Hva er dette? Det 

er tilhenvisning til undertegnedes offisielle representasjon av Remøy! Bevismiddel av 

validitet kjensgjerning. - Kjensgjerning vedrørende offisiell representasjon. 

 ii) Hvilke dokumenter angående denne representasjon ble forelagt ”Bygdepostsakens” 

utøvende dømmende? Bl.a. fra Sunnmøre regionsykehus: Offentlig utstedte 

dokumenter - som bekrefter undertegnedes offisielle representasjon.   

 

Den oppfølgende artikkel publiseres i Bygdeposten 13.04.00. Under overskriften ”Den siste 

Sovjetstat” skriver Mjøseng: 

 ”En begjærer full judisiell observasjon”. Hvorfra måtte denne bekjentgjøring være 

hentet? Det skulle vel ikke være fra vedlagte påtegningsark utstedt av påtalemakten?  

Etter å ha gjengitt fra det offentlig utstedte dokument, avslutter Mjøseng:  

”Siterer Hiåsen”. - Siterer Hiåsen: Fra offentlig utstedt dokument! 
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Hva er underslått av staten i statens dommerrepresentanter? Hva framgår fra det anførte 

grunnlag til foreståtte overprøvelser av norsk Høyesterett i Strasbourg? Anført i det norske 

lovverk: Kjensgjærninger trænger ikke bevis! Motsatt - å juge blankt trænger åpenbaring!  

Justisminister Dørum: ”Vi har et lovverk i dette landet”. Innehar dette lovverket gyldighet for 

enhver innbygger - i dette landet? Nei - skriver de påhengte dommerkappe - i dette landet.  

I henhold til de påhengte dommerkappe skal deres mened - tilsidesette fakta - i dette landet!   

 

At Mjøseng ville kunne rehabiliteres ved å ”kvitte seg” med Hiåsen - frigjøre seg fra ”han 

som åpenbart vil være til skade for redaktøren i en så viktig sak som denne må være for 

henne” - angir tekst og bilde for det tilsiktede etablerte arrangement. Hovedbudskapet er 

gjennomgående. Med den evneveike som hadde forestått enhver påvisning vekke, ville 

Mjøseng være velkommen - i de etablertes rekke. Men, hvordan ”få det til”? Ville noen annen 

”løsning” enn ”psykisk syk” - en framstilling av Mjøseng til å ha vært uten medvet da hun 

begikk den aktuelle publisering - være gitt mulig? For ”å få det til” - hva måtte Mjøseng  

frigjøre seg fra? - Fra sin fullmektig? Eller: Fra den dokumentasjonsbelagte belysning hun 

hadde forestått i Bygdeposten? Og, ergo - fra seg selv - og fakta.  

 

Lange etablerte manipulasjonsrekker. - Å ”ødelegge”    

Fakta skal ”forsvinne” som fakta - når mange nok - benekter fakta! De mest selvmotsigende 

og grunnløst funderte beskyldninger skal bli til sannhet - når mange nok bærer løgnene rundt.  

  

”Hiåsen har ødelagt hennes (Mjøsengs) sak”. Hvordan kunne ødelegge en sak uten 

fundament? Ble Mjøseng oppsagt av den årsak at hun heter, Irene Mjøseng? 

 

Men, hvorfor i tilfelle, ble vedlagte grunngivning for oppsigelsen, forbeholdt Mjøseng? 

Hvorfor i tilfelle, ble arbeidsgivers anføring av bakgrunn for oppsigelsen, framholdt i det 

vedlagte tilsvar til den uttatte stevning? Å være behøvende for å tilkjennegi, eller tillate seg 

sjøl å bli - så kunnskapsnaken - at en ”får til” å meddele ikke å oppfatte: At det var den 

anførte årsak til oppsigelsen - som utgjorde grunnlaget for det innstevnede saksforhold.  

  

Dette innehar ikke adresse til de som finner det bekvemt å la seg skylle med i de etablertes 

tiltrengte bli dum-dragsug. Men til de som foretrekker innretning - i henhold til sak og fakta.   

For, hva angår det innstevnede saksforhold - inntrer fakta umiddelbart. Inntrer bekreftede 

henvendelser til Bygdepostens styreformann fra eksternt hold, anonymitetsbelagt overfor 

avisens ansvarlige redaktør. Inntrer påviselig falsk forklaring utplantet til og medbesørget av 

Drammens Tidende. Inntrer påviselig falsk forklaring lagt til grunn for oppsigelsen. Dette 

etterfulgt av Drammen byretts påviselige menedproduksjon og øvrige hinsides rettsstatlige 

framstillinger til fratredelsesspørsmålet. Borgarting lagmannsrett begår påviselig underslag av 

fakta på saksøker Mjøsengs bekostning - som selvprosederende. Hiåsen har ødelagt ”hennes 

sak”? Hvordan gitt meg mulig å begå - det påviselig umulige for meg å begå?  

   

Det ”eneste” undertegnede har utført, er alt det saksangjeldende tunge og tidkrevende 

arbeidet. Inklusive å framholde faktafundert påvisning. Jeg var nektet adgang til formell 

prosessuell representasjon. Men besørget, via utferdigelse av påkjæringer framført for 

Borgarting lagmannsrett - å framtvinge medhold til saksøker angjeldende ethvert prinsipielt 

og reelt saksavgjørende forhold. - Hiåsen har ødelagt ”hennes sak”…  

  

”Du hører bare det du vil høre. Til skade for Mjøseng”, beskyldningshyler redaktørgeneral Øy  

mot undertegnede. Jeg har hørt mye mer enn nok fra ynkelige brukere av avskyelig motiverte 

personangrep. Jeg har hørt, uhyggelig mer enn nok, fra etablerte brukere av uetterrettelighet!  
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Om Øy og hans etablerte brukerkamerater hadde ønsket å meddele annet enn behovstiltrengt  

analfabetisme, ville de ha kunnet lese at det er det nedfelte i de foreliggende dokumenter - jeg 

har tilhenvist. Det er fakta de må tilbakevise, de evnerike og seriøse personangrepprodusenter. 

Ikke Hiåsens ”hørsel” eller mening!  

  

Og da framstår saksforholdet som en ganske så annet enn det av Øy & Co framstilte som 

”hennes sak”. For, i henhold til det anførte oppsigelsesgrunnlag, i henhold til saksøktes 

meddelelse av bakgrunn for oppsigelsen, ble ikke Mjøseng oppsagt av den årsak at hun heter 

Irene Mjøseng! Såvel i oppsigelsesgrunnlaget som i bakgrunn for oppsigelsen er den aktuelle 

publisering anført å utgjøre - årsak til oppsigelsen. ”Du hører bare det du vil høre”. I 

motsetning til tiltrengte brukere av falsk forklaring - evner jeg ikke ”å høre bort” - fakta!   

 

Dersom den rettslige belysning ikke skulle omhandle det innhold Mjøseng ble oppsagt for å 

ha publisert, måtte det ergo være en sak uten innhold, som var etablert for rettslig behandling. 

”Hennes sak” måtte i tilfelle omhandle at hun var innholdsløst oppsagt!   

 

Utgivere av å opptre på vegne av utsatte - og som ”går rundt” og plaprer at Mjøseng ville ha 

vunnet fram dersom hun hadde vært representert av advokat - tilkjennegir både logisk kollaps 

og absolutt kunnskapskapsfravær mht. det aktuelle saksforhold. Den belysning Mjøseng ble 

oppsagt for å ha forestått - kopiering av den etablerte regi måtte være utenkelig angjeldende 

”Bygdepostsaken”. Mjøseng måtte - utgjøre unntaket. Vinne fram med ”hennes sak”! 

 

Særskilt fra hold som utgir seg for å søke å motvirke til psykiatriovergrep og psykiatrien 

anvendt til nøytralisering av de som framholder påvisning - må meddelelser av benevnt 

karakter enten tilkjennegi opptreden under falskt flagg, vikarierende motiver og/eller 

bekjentgjøring av saksaktuelt kunnskapsfravær. For i tillegg til de begåtte underslag av 

saksforholdets fakta på saksøkers bekostning som formelt selvprosederende, framgår det fra 

saksforholdets dokumenter hvordan psykisk syk-bruk var tilsiktet anvendt også for Mjøsengs 

vedkommende. - Det er velkjent framferd fra visse utgiverhold dette omhandler. Utgivere som 

anvender sin tid til å begå ombæring av etablerte faktasabotørers beskyldninger - straks dette 

måtte synes opportunt. - Og følgelig med eller uten ”innsikt” opptrer som ærendløpere.    

---  

Etter å ha meddelt ikke å evne forholdelse til sak - av den årsak at de intet saklig kunne 

framholde - gjensto kun bruk av primitiv ynkelighet for etablertklanens påståere. For  

tildelte vett og forstand må det være enkelt å oppfatte at Mjøseng ikke samtidig - kunne bli  

oppsagt innholdsløst - og, oppsagt med årsak i det innhold hun hadde forestått publisering av!   

 

Hvor måtte det framgå fra det framstilte fra de dommertitulerte og Norsk Redaktørforenings 

generalsekretær - at det aktuelt publiserte innhold ble framført på vegne av utsatte for 

ugjerningene? Det innhold, du - fra vedleggene - kan lese at ble forestått på vegne av utsatte. 

Å evne den mest kyniske mened. Å evne den usleste manipulasjon! 

   

Hiåsen har ødelagt ”hennes sak”. Det må framstå - som åpenbart - av den årsak at jeg har  

påvist de dommertitulertes gjennomførte ikke-rettsstatlige rettsutøvelse. - Enhver som tuftet 

på fakta og konkretisert kildeangivelse, kan framholde påvisning - ødelegger - ikke kun for 

den/de det forestås påvisning på vegne av. Men også - for alle andre. Ødelegger for at alle 

andre ”vanlige” kan bli utsatt for de etablertes seriøsitet - i stillhet. Utsatt for de etablertes 

hjelpende ran. Utsatt for de etablertes velmente nøytraliserings-pakkeløsninger. - Utsatt for: 

Fritak fra adgang til menneskerettigheter - til sitt eget beste! 
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V) ETABLERTE TILSTANDER 

 

”Domsstolene er livsfarlige for vanlige folk.” 

Denne overskrift anvendt av magasinet Økonomisk Rapport som innledning til publiseringen 

av en serie angjeldende de nåtidige rettstilstander. Henvist til å ha gjennomgått en rekke 

domsavsigelser fra Borgarting lagmannsrett ble den påfølgende tekst innledet som følger: 

”Skremmende er virkeligheten Økonomisk Rapport har avdekket (…)”. - Ytterligere fra de 

innledende linjer: ”Dommerne dømmer i hytt og vær”. ”De misforstår lover (…), forstår ikke 

hva saken dreier seg om eller lar sympati gå foran fornuft når de dømmer.” 

 

Ad de påfølgende oppslag var følgende tekst innrammet under overskriften ”Livsfarlige 

rettssaker” i Økonomisk Rapport 02/1998: ”Skremmende er vår konklusjon etter å ha 

gjennomgått så godt som alle dommer ved Borgarting Lagmannsrett i fjor. Vanlige mennesker 

har ingen rettssikkerhet, men risikerer å bli flådd for opptil en halv million kroner på bagatell-

saker. Hvis du ikke passer deg, er du den neste”. 

  

Så - Hiåsen var ei den første til å meddele dette. Kun med det ”perifere utgangspunkt”, den 

foreståtte gjennomgang ”fra sidelinjen”, kunne Økonomisk Rapport trekke de entydige 

konklusjoner. Svakhetene hva angår de presenterte avsløringer i Økonomisk Rapport 

framkommer via kildeanvendelse (for mange uttalelser fra havresekkbukker), og at det antas 

forholdelse til ”sidelinjebetraktninger” såvel hva angår det enkelte saksforhold - som, og av 

ennå vesentligere betydning - de bakenforliggende forhold. Men at Økonomisk Rapport, gitt 

nevnte ”beskrankning”, har forestått en såvidt vidtfavnende avsløring av de groteskt etablerte 

ikke-rettsstatlige rettstilstander, fortjener honnør. Dette tilhenvist må avskyelig tilkjennegi   

- hvilken type informasjonsformidling - de etablertes sensurmedier bedriver!  

  

Til skrekk og advarsel - for alle som tror… - Uten ”trening” vil det for de fleste ikke være 

enkelt selv å kunne vurdere det framstilte i såkalte rettslige dokumenter. Hvordan var 

fortsettelsen i Ø.R.? - ”tror at domsstoler eller advokater er til - for vanlige...” - Gitt dette 

utgangspunkt - hvor kunne rette henvendelser, hva anta forholdelse til - ”vanlige” folk?  

 

Påviselig ikke til de etablertes ytringskneblingsmedier. For hvordan, som framholdt i Ø.R., 

kunne opprettholde: ”Hvem som helst kan knekke deg økonomisk med dommerens hjelp”  

- dersom ”de vanlige” ble tilkommet informasjon angående de etablerte tilstander? 

 

Noen bakenforliggende forhold - konsekvenser 
Under Radio Modums introduksjon av serien ”Det skjulte Norge” ble jeg stilt det følgende 

spørsmål fra ansvarlig redaktør Grønlund: ”Hva ligger bak, hvorfor de etablerte tilstander”?  

”Til dette vil jeg gi et svar i stikkordsform”, repliserte undertegnede: 

”Penger - makt - grådighet”.  

 

I det påfølgende vil jeg peke på enkelte forhold. Rette et særskilt søkelys mot det proklamerte 

- som informasjon og debatter. - “Holmgang”. Er ikke uttrykket eller begrepets opprinnelse å 

finne i betegnelsen “tvekamp”? Og følgelig å skulle utgjøre en konfrontasjon mellom 

representanter for parter hvor motsetning eller motstrid utgjør utgangspunktet?   

 

Ved ”anledninger” framvises enkeltstående gisler for tilsiktet tilsynegjøring av at overgrep og 

urettmessig framferd settes på dagsordenen. Dette regisserte propagandistiske jippo repeteres 

kalendergitt til avpasset førjulsavstand. De som måtte besitte innsikt og oversikt til reelt å 

kunne representere de utsatte for etablerte ransarrangementer, ikke-rettsstatlig rettsutøvelse, 
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bruk av psykiatrieliminering mv. - de som kan framholde dokumentert belegg - må ikke 

forbeholdes adgang til framføring av et ymt. Utover den sterkt begrensede gjengangerklikk 

gitt partoutkort til frie påstandutgytelser, brukes skapetablerte og professorale bortforklarings-

statistikere til å pipe en tilsynelatende ”uff - uff”- beklagelse på vegne av ”noen få” utsatte. 

”Mannen i månen” ville utgjøre et utmerket alternativ - hva angår selvopplevd erfaring! 

 

“Folk skal telle like mye i samfunnet”, buldret APs Thorbjørn Berntsen i en repeterende 

”Holmgang”-produsert interndebatt for galleriet. - ”Folk skal telle like mye i samfunnet”. 

Buldrer Berntsen er velkjent med hvilke merkelapper som anvendes for å stemple - og på 

dette grunnlag utestenge fra adgang til enhver holmgangarena - de som kan framholde 

påvisning på vegne av dem som ikke skal telle like mye … - ”Shitbag”.   

 

For svært mange er strømregningen blitt uhyggelig virkelighetsnær. Hvilken informasjon er 

den ”vanlige” befolkning tilkommet i denne sammenheng? I hvilke lommer gikk kronene fra 

overskuddssalget? I hvilke lommer går de enorme bokførte blodprisoverskudd? 

 

”Føler du at du er blitt lurt?” Dette spørsmålet stilte ”Holmgang”-programleder Oddvar 

Steenstøm. Tema for denne ”debatten” ble markedsført til å skulle omhandle de avgitte 

lovnader fra politisk hold angående de økte strømutgifter. Hvor mange oppfattet ikke å bli 

servert en debatt? Hvor mange oppfattet at det annonserte tema ble bortgjemt? Hvor mange 

oppfattet at de ble mer enn lurt i mer enn dobbelt forstand?  

  

”Føler du deg lurt”? Å anvende betegnelsen journalistikk for tilsiktet bortforklaring, å 

anvende betegnelsen debatt for regisserte manipulasjons- og propagandaforestillinger  

- skammelig utgjør ingen tilstrekkelig betegnelse. Ad det aktuelle forhold (strømregning): 

Gitt henvisning til - ikke ”lovnader”, men - form og innhold i de repeterte kontraspørsmål  

framført uten forbehold - og ergo til inngåtte avtaler og avgitte erklæringer - er det falsk 

forklaring etablertregimets medier, omgjør til - ”Føler du deg lurt”. 

 

Velferdsstat. Det tilkjennegitte antall mennesker som grunnet stømprisbedrageriet 

ble brakt i en vanskelig økonomisk situasjon, tillagt alle de som ikke risikerte å skru om 

bryteren for varmetilførsel, men satt og frøs, tillagt alle de som ikke har tilgang til egen bolig 

og av den årsak ikke er lykkelige strømregningsmottakere, tillagt alle de eldre og uføre som 

ikke bor hjemme, men må skite i buksa og gå til køys før kl. 1700. - Velferdsstat.  

 

”Det er kommunenes ansvar”. En steinkake med hakk i (utrangert EP-plate) eller en papegøye 

innkjøpt på billigsalg - velgende alternativer til sosialministerens evneutfoldelse burde kunne 

finansieres via ettøre-rulling i ventetiden på en avsidesliggende bussholdeplass. De monotone 

dusinantall-repetisjoner av ”Det er kommunenes avsvar” ble avspilt etter tilkjennegivelse av 

dagboknotater med den beskjedne meddelelse ”De dreper meg her”. Hun unnslapp å lytte til 

sosialministerens moralske avstumpelse - hun unnslapp å lytte til journalistisk evnefravær hva 

angår å avkle sosialministerens hakk i plata-forfallsevnelse, dagbokskriver.  

 

De forhold som direkte omhandlet avdøde Tore Tønne, velger jeg å unnlate å omtale. Men de 

foreståtte disposisjoner og framstillinger fra advokatfirmaet BA-HR - bør ytterligere åpent og 

BA-HR’t - redegjøre for etablert advokatetikk. Omtalte forhold lagt til grunn inviterte NRKs 

”Redaksjon EN” og Viggo Johansen til debatt angjeldende advokatframferd. Jurister bordet 

rundt ispedd journalistassistanse. Et etablert utvalg mer inhabilt til å debattdrøfte seg sjøl, 

burde det være vanskelig å spa opp. Etablerte juristeri-bortforklaringer ”fikk” merkverdig nok 

- dominere ”debatten”. - Journalistikk.  
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En ung kvinne fra Sauda måtte bøte med livet. Nødnummeroppringning ble neglisjert som 

ved en rekke andre tilfelle. Flere har omkommet i politiets varetekt. For samtlige tilfelle er 

SEFO brakt inn i bildet. I etterkant av førstnevnte hendelse ble det invitert til ”debatt” i 

”Tabloid”. Den deltakende SEFO-leder ble forbeholdt at involvering fra dette hold nær aldri 

resulterte i forføyninger og tiltale, samt at i de få tilfelle tiltale ble reist, resulterte dette nær 

alltid i frifinnelse. At nær ingen ble tiltalt/dømt, utbasunerte SEFO-lederen som forklaring til 

at nær ingen ble tiltalt/dømt! En plausibel forklaring, Pål T. og TV2? - Journalistikk.  

 

I 2001 ”resulterte” 591 behandlede SEFO-saker i uttak av tiltale i 2 - to - tilfelle. Det ble ergo 

tatt ut tiltale i 0,3 % eller 3,4 promille av de behandlede saksforhold. Om man aksepterer at en 

rekke av de aktuelle tilfelle ikke skulle/burde vært innberettet til SEFO, om eksempelvis kun  

1/6 eller ca. 100 tilfelle innehadde riktig adresse, vil det være sjølgitt at uttak av tiltale i kun 2 

tilfelle berettiger anvendelse av betegnelsen - en etablert stat i staten.    

 

Generelt kan det uttrykkes på følgende vis at dersom rettsavgjørelser innenfor et saksområde 

beveger seg i retning av 70/30 eller 80/20, bør det være mer enn grunn til å stille spørsmål 

angjeldende rettssikkerheten. At saksforhold innbrakt for SEFO skulle utgjøre et unntak   

- tilhenvist hva dette omhandler, burde ikke tvert i mot være en berettiget framholdelse. At 

tilnærmet tilsvarende rate som for SEFO-saker kan tilvises for kontrollkommisjonsvedtak 

vedrørende tvangsinternering av selvstendig tenkende ved psykiatriske interneringsleire  

- underbygger til overgående det groteske - de etablerte ikke-rettsstatlige tilstander.  

 

Leder av undersøkelsesavdelingen for Europa ved Amnesty International, Anne Burley, 

uttrykte etter opphold i Norge i tilknytning til ”Bumerangsaken” at hun ikke hadde opplevd 

maken til polititrakassering, selv ikke i diktaturstater eller i andre land med svak 

rettssikkerhet. - ”I diktaturstater eller i andre land med svak rettssikkerhet”! 

 

”Det meningsløse i det norske nyhetsbildet grenser til det absurde”, skrev Mjøseng i lederen 

”Falske rykter”. Det absurde i det norske nyhetsbildet - løgnpropaganda og sensur - 

prostitusjon på det menneskerettslige alter. Hun stilte i svart slør tildekket over hodet, den 

unge kvinnen, titulert hore, som ble gitt adgang til å ytre noen få ord i en etablertdebatt. ”Vi 

har et lovverk i dette landet”, gjentok og repeterte justisminister Dørum. Den unge kvinnen 

repliserte kontradiktorisk ryddig til justisministeren. En ung kvinne - med integritet. 

 

I lederen ”Det skjulte Norge”, lederartikkelen som resulterte i henvendelser til Bygdepostens 

styreformann fra eksternt hold - angrep Mjøseng norske medier, og i den aktuelle forbindelse 

særskilt Dagbladet. Det gjengis fra nevnte leder: ”Med tanke på forholdene i norske medier er 

det derfor underlig at den nye redaktøren i Dagbladet skriver som han gjør i sin første leder 

”Dagbladet i samfunnet”. Der avslutter han med at ”Dagbladet vil fastholde at det er gjennom 

deltakelse og frie ytringer vi skaper framtida”. Han hevder også at avisa har en skepsis til 

offentlige og private makthavere, at debatt og politisk styring kan endre samfunnet og at de 

kjemper for sosial sikkerhet, likhet og menneskelig verdighet”.  

 

Mjøseng fortsatte: ”Hvis dette hadde vært noe mer enn tomme tanker fra en ny redaktør, og 

Dagbladet virkelig hadde kjempet den kampen de skriver side opp og side ned om at de 

kjemper, hadde Radio Modums program blitt til flere førstesider i tiden framover. Det gjør de 

nok ikke, og vi må snart innse at sensur, manipulering og propaganda er en realitet i Norge.”   

 

Vedrørende tvangsinnleggelsen av Remøy, de påviselig uetterrettelige framstillinger i media 

og nektelse av adgang til å framføre tilsvar for Remøy og de som representerte han. Det 
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utbrettede i avisen ”Vestlandsnytt”, påviselig uetterrettelig, tendensiøst, og i tillegg stygg 

ensidejournalistikk - medførte at Remøys mor brakte saksforholdet inn for PFU (Pressens 

Faglige Utvalg). Hun kunne spart seg det omfattende nedlagte arbeidet medførende øvrige 

avsløringer, herunder hva angår politimester Karoliussens (Sunnmøre politidistrikt) 

uetterrettelige framholdelser, Remøys mor.   

 

Henvist til den framferd han ble utsatt for, er det ikke for sterkt å uttrykke at forsker Joar 

Tranøy ble skviset vekk fra sin stilling som 1. amanuensis ved Høgskolen i Østfold. I et 

leserinnlegg publisert i Fredrikstad-avisa Demokraten, framholdt Tranøy, under overskriften 

”Mobberne på Kråkerøy”, eksempler hva angår nevnte framferd. Dette leserinnlegget ble 

innklagd til PFU av Høgskolen v/høgskoledirektør. - Et leserinnlegg ble innklagd til PFU! 

Og ikke nok med det, selvsagt evner PFU å beslutte leserinnlegget som ikke tillatelig. 

”Fredrikstad-avisa Demokraten har brutt god presseskikk” - konkluderte det etablerte PFU-

team. - Avisen hadde brutt god presseskikk ved å innta et kritisk leserinnlegg fra Tranøy.   

 

Fra PFUs anførte premisser gjengis: ”Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det påklagde 

leserinnlegg inneholder sterke personangrep, personangrep som, hvis de hadde forekommet i 

en redaksjonell reportasje, ville ha utløst retten til samtidig imøtegåelse”. - Å Jasså!  

 

Nok en gang foreligger ingen bortforklaringsmulighet. De omfattende beskyldninger og 

groteske personangrep publisert i ”Vestlandsnytt” - redaksjonelt framført og i tillegg uten at 

det ble gitt adgang til imøtegåelse. Det aktuelle forhold innklagd av Remøys mor. De ligger 

foran meg på skrivepulten, begge de omtalte beslutninger fra den totalitære statsdannelses 

PFU-organ. En stat i staten-dannelse hvor leserinnlegg er utillatelige gitt at de innbefatter 

avdukning av statklanens ugjerningsbegåelse. PFU-slutningen vedrørende Tranøys 

leserinnlegg ble undertegnet av Thor Woje, Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Grete Faremo, 

Marvin Wiseth og - John Olav Egeland. - ”Litt” av et etablert PFU-team! 

 

Sistnevnte, den nye redaktøren i Dagbladet. Redaktøren som Mjøseng siterte fra jomfruleder:   

”Dagbladet vil fastholde at det er gjennom deltakelse og frie ytringer vi skaper framtida”.   

At jomfruhinna var vekk og den prostitusjonelle utbrettelse på det menneskerettslige alter 

veletablert - står i selvangivelsen - Dagbladet. - De ”som ikke passer” for meg og mine  

medsammensvorne - er å utelukke fra menneskerettslig deltakelse/adgang til frie ytringer!     

  

Ytterligere vedrørende tvangsinnleggelsen av Remøy. Begjæring angående interneringen ble 

framført fra - Sunnmøre politikammer. Underveis til interneringsanstalten ble tutor ordnet pr. 

telefon, politiinspektør Hilde Haugen ved - Sunnmøre politikammer. Til møte med Remøy 

som kontrollkommisjonsformann stilte politiinspektør Bøhn fra - Sunnmøre politikammer.  

Begjæring angjeldende mentalobservasjon av Remøy og Torvholm ble framført fra 

politiinspektør Jogeir Nogva ved - Sunnmøre politikammer. Advokatbistand til Remøy skulle 

besørges av politiinspektør Bøhn ved - Sunnmøre politikammer. - Makan til habilitet! Makan 

til habilitet er å forefinne - ”I diktaturstater eller andre land med svak rettssikkerhet! 

 

”Nå tryner Norge”. Denne benevnelsen gitt til et intervju av Knut Birkeland, pensjonert 

personaldirektør fra Norsk Hydro, i anledning bokutgivelse. Fra ingressen gjengis: ”Norge går 

så det suser mot krise”. Henvist til det som framkommer fra intervjuet (jeg har ikke lest 

boken) - er følgende å finne blant de forhold Birkeland påpeker: Det kunnskapsbetingede 

forfall -  Populistiske politikere - Journalister som skriver mot bedre vitende - Nå velter vi oss 

i selvopptatthet og egoisme - Et rettsvesen i utakt med folks rettsoppfatning ”. 

 



 85 

”I denne boken dokumenterer Hammerstad sine påstander og beskriver hvordan ulovlighetene 

foregår. Han retter også et skarpt skyts mot journalister som - bevisst eller ubevisst - lar seg 

føre inn i et avhengighetsforhold til sine kilder og blir en del av maktspillet”. Dette gjengitt 

fra baksideomslaget til boken gitt hovedtitulering ”Oppgjør”, skrevet av tidligere statssekretær 

i forsvarsdepartementet, Oddmund H. Hammerstad. - Avhengighetsforhold til sine kilder!  

Hvilke aktører utøver vitterlig også denne type ”aktivitet”? Å beskylde andre…    

 

”Det er en fare for demokratiet og rettsstaten når det oppstår lange rekker av mennesker som 

vil beskytte hverandre gjennom fortielse av sannheten. Vi må ta ansvar som norske borgere, 

tenke selv og la oss styre av våre egne etiske normer. Når sannheten undertrykkes er det et 

sykdomstegn i et demokratisk samfunn. Da forvitrer fellesskapet, tillit erstattes med beregning 

og taktikk, og dialogen erstattes med makt og korrupsjon”, uttaler Hammerstad i bokens 

forord. - Det burde være enkelt oppfattelig - det meddelte… 

 

Når mediahæren løper i samlet tropp, når som tidligere redaktør i Dag og Tid uttrykte i den 

siste leder han signerte for avisen - Akersgatas tåkelur utgjør innretningssignalet - medfører 

dette uvilkårlig kunnskapsmessig forflatning og påfølgende forvitring. Når sjøltenkende må 

ytringsknebles, motforestillinger besørges sensurert, må nødvendigvis konformitetsskruens 

tiltrekkelser avleires i sneversyn og avstumplese. Ved at kun konformitets-blader tillates gitt 

vekstvilkår - forvitrer den reelle kreativitet, den reelle skaperevne og -vilje. Blomstringen 

uteblir. Den etablerte tystnaden legger seg som et klamt teppe. Unnvikelse og feighet erstatter 

integritet (stå for noe) og mot. Den ene tilsløring betinger den nødvendige neste. 

 

Tida er ikke inne ennå. Det vis Hiåsen og ”hans likesinnede” opptrer på, ved åpent å si ifra, 

tjener ikke formål og/eller sak. Bortforklaringene og selvbedragene, feigheten og egoismen, 

har mange navn. At ”forklaringer” med opphav fra det etablerthold som er behovstrengende 

for kunnskapsmessige degenerering - ”ubemerket” går ”som sur melk i en kattunge” - og det 

innbefattet av flere som via det selvuttrykte burde forventes å besitte oppfattelsesevne…  

 

Tida vil aldri være inne for, som Kåre Torvholm uttrykte det, gjerdesittere og rævdiltere. 

Den tillærte egoisme, oppøvde løgndeltakelse og ikke minst de deltakende ryggspark til de 

som påtar seg et ansvar - utgjør den sikreste garanti for forbipassering av ”point of no return”. 

 

Etter hvert som flere får møkk på hendene enten ved at de lar seg tiltrekke og involvere eller 

lar seg ”overrumple” eller kompromittere - framstår tilbakeveien som umulig. Historia 

tilkjennegir de repeterte utfall. Er repetert kunnskapsdegenerering et ufravikelig must? Er 

respekten for menneskeverdet av ufattbar ”dimensjon”? Historia dømer ingen, den kun 

tilkjennegir, forutsatt tilnærmet korrekt gjengitt, det passerte - de begåtte overgrep inklusive. 

 

Kan sistemann som flytter huske på å slukke lyset? 

”En liten oppfordring til slutt: Kan sistemann som flytter huske på å slukke lyset”. Dette den 

avsluttende sekvens fra lederen gitt overskriften ”Godt norsk” publisert i Bygdeposten 

30.05.00. De innledende linjer fra denne lederen: ”Selvgjort er velgjort. Sånn er det bare. Tror 

vi. Det vi ikke tenker på er at det faktisk er våre egne myndigheter som er i ferd med å rasere 

norske distrikter”. Denne lederen omhandlet i første rekke den styrte utvikling mot få og store 

enheter innenfor landbrukssektoren, og den følgelige avvikling av det tilknytningsmessige 

grunnlag for opprettholdelse av bosetting i det distriktsbaserte innland. 

 

For noe tid tilbake meddelte TV2 - tekst TV at det fra Fiskeridepartementet var framholdt at 

deltidsfiskerne ”måtte bort”. Dette for å kunne forbeholde ”heltidsfiskerne” tilfredsstillende 
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betingelser og kvoter. I forkant var opplyst at det ”var blitt” 7500 færre fiskere i Norge i løpet 

av siste tiår. Departementets begrunnelse: ” Styrke bosettingsgrunnlaget langs norskekysten”!  

 

Bli kvitt hverandre - nestemann til å bli kvittet ut. At heltidsfiskeren ”tilbys” deltids”fiskerens 

kvoter utgjør kun et nødvendig mellomspill. Rundt neste sving må den ”lille” heltidsfisker 

avgi sin midlertidige ervervelse - til de stadig færre og større. Torstein Leon Hansens 

hovedoppgave fra UiTø/Fiskerihøyskolen innbefatter m/vedlegg - m/rariteten dokumentasjon 

- nær 1500 sider. Som ekstern veileder for Hansen opptrådte han ”som ville ha sanninga 

fram”. Av hovedtillitsvalgt i Orkla media, Kjetil Haanes, begrunnet som følger: ”Dette ville 

han fordi han var glad i fiskarane og glad i kyst-Norge”. - ”No skulle Kåre ha levd”, var 

Haanes’ hovedoverskrift til artikkelen publisert i Sunnmørsposten 17.07.01. Fra avsnittet gitt 

overskriften ”Må ha visst”: ”Og her kjem forklaringa på tittelen til denne kommentaren: ”I det 

siste er det nemleg mange som har ringt meg og sagt ”no skulle han Kåre ha levd”, eller ”dette 

skulle han Kåre ha fått oppleve, etter kvart som fiskefusksakene har vorte rulla opp”. 

 

Må ha visst! Måtte det være etter å ha blitt underlagt mentalobservasjon i stillhet - besørget 

brakt til taushet - ”forvart” i psykiatrisk sikring: ”Dette skulle han Kåre ha fått oppleve”? Den 

13.04.00 ble sitatgjengivelser fra vedlagte påtegningsark publisert i Bygdeposten. Kun dager i 

forkant av at Mjøseng/Hiåsen stilte til møte med Redaktørforeningens opplyste - meddelte 

hovedtillitsvalgt i Orkla Media i Sunnmørsposten: ”Dette skulle han Kåre ha fått oppleve”.  

- Lysslukking! Er siste 25 watts-pæra nødvendig utskrudd? - Må ha visst! 

 

I tilnærmet stikkordsform angående sentrale forhold innenfor havbruk/fiskerisektoren: 

”Kåre Torvholm ville ha rettferd og like vilkår for alle”. Det var den ”vanlige” kvinne og 

mann Kåre Torvholm kjempet på vegne av. Det var kystbefolkningens hevdvunne rettigheter 

til å kunne forvalte og høste av havets rikdom i pakt med de naturgitte forutsetninger, 

fiskernes trygdeordninger mv., Kåre Torvholm kjempet for. I utgangspunktet, naturlig tilsiktet 

og ergo forvaltet og beskattet i pakt med dette, er og vil havets rikdom være av arten fornybar 

ressurs. Dette eksempelvis i motsetning til energikilder som råolje og gass. 

 

Den fiskeripolitikk det ble lagt til u-rette for via det framstilte grunnlagsmateriale for 

stortingsmelding no. 58 med en grotesk forfordeling til de få og store, hovedsakelig 

havfiskeflåten, på bekostning av kystfiskeflåten og den landbaserte foredlingsindustri, måtte 

nødvendigvis i tillegg til konsekvenser for bosettingsmønsteret langs norskekysten også for 

ikke ”hugutomme” enkelt oppfattelig medføre økt overbeskatning, ytterligere svartfiske og 

øvrige negative konsekvenser for den marine biologi. Sistnevnte eksempelvis via enorme 

mengder småfisk oppfanget og ihjelklemt i trålerposene for deretter å bli oppkvernet og 

dumpet. En konsekvens hva angår forrykning i den marine biologi er en økning i antall 

individer i de dyperegående vannlag som livnærer seg av det oppkvernede ”avfall”. En annen 

hva angår nettopp ressursfornybarhet, massedrapet av småfisk.  

 

For å kunne betjene kapitalinvesteringer samt de øvrige løpende utgifter for de store enheter 

innenfor havfiskeflåten var det naturlige sesongbetonte landligge umulig - overfiske og 

svartfiske ”nødvendig”. Men ikke engang dette var tilstrekkelig. Fra bankkrisens 

banksikringsfond ble enorme beløp pumpet inn for gjeldsettergivelse til de store. Dette på 

bekostning av de mange og mindre enheter innenfor kystfiskeflåten som via redusert 

kvoteandel ikke kunne makte lønnsomhet. De ble ikke begunstiget med andeler for 

gjeldsettergivelse fra banksikringsfondets midler. Banksikringsfondets midler - statlige 

tilførsler, ranet fra den ”vanlige” mann og kvinne. En tilslørt fordelingspolitikk - med 

foræring til de få og ”ikke-vanlige”. Konsekvenser i form av unndratte innbetalinger til  
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fiskernes grunnlag for trygderettigheter fra det ikke-registerte svartfiske, utgjør en betydelig  

tilleggsfaktor. Torstein Leon Hansens hovedoppgave vedlagt omfattende dokumentasjon:  

Tilkjennegir sanninga angjeldende tilstandene - omfattende mer - enn fiskerisektoren!  

 

I feite overskriftstyper: ”Norges framtid i fare”. I et intervju gitt til Dagbladets Cato Vogt 

Kielland 14.03.02 framholdt stortingsrepresentant og Høyres næringspolitiske talsmann Ivar 

Kristiansen fra Nordland, henvendt til Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund - at de 

tiladressertes ”snevre egeninteresser er i ferd med å ødelegge for kystbefolkningen og resten 

av fiskerinæringen”. Vogt Kielland og kollega Per Ellingsen ble hos undertegnede i Sigdal    

(desember 2000) forelagt såvel Torstein Leon Hansens hovedoppgave som dokumentasjon 

angjeldende den foreståtte publisering i Bygdeposten. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen 

innehar førstehåndskjennskap til bl.a. omtalte Svein Aslak Pedersens situasjon. Kristiansen, vi 

har samtalt pr. telefon - vedrørende så vel nevnte som øvrige aktuelle forhold.  

 

 ”Norges framtid i fare”. 

 ”Faktisk er det våre egne myndigheter som er i ferd med å rasere norske distrikter”. 

 ”By og land, mann mot mann”. 

 

Sistnevnte overskrift er hentet fra en artikkel signert journalist Noralv Pedersen, publisert i 

”Dag og Tid” 11.05.02. Artikkelen tar utgangspunkt i den regionalpolitiske utredning fra 

kommunalministeren overfor Stortinget 30.04.02. Her ble meddelt at regjeringen ”ikkje lenger 

satsa på å halde folketalet oppe på kommunenivå”. Kommunalminister Solberg siteres: 

”Sentraliseringa let seg ikkje stogga”. - Med tilsiktelse å skape avmakt, med tilsiktelse å 

besørge adgang og eiendomsrett til naturressurser og fritidsareal brakt over på et fåtall hender,   

framstilles det som om at ”utvikling” og ”system” - er åpenbart til eie - for den etablerte klan.   

 

”Detonering av ”ei distriktspolitisk bombe””. Betegnelsen anvendt av journalist Pedersen i 

”Dag og Tid” angående kommunalministerens ”utgreing”. Distriktsforsker Kristian Aasbrenn, 

dosent ved Høgskolen i Hedmark, uttaler til avisen: ”Konsekvensane kan kome til å gå langt 

utover det som kan teljast i kroner og øre”. - Kan sistemann som flytter huske på… 

 

Å bli ført - bak lyset! - Å bli manipulert til avstumpning  

Norges framtid i fare. - ”Festtaler” anvendte Vogt Kielland som overskrift til det avsluttende 

avsnitt for intervjuet av stortingsrepresentant Kristiansen. Med enkelte tilsynelatende unntak,  

hvilke festtalere opptrer Dagbladet som mikrofonstativ for? Fra avisens Andreas Wiese ble  

for kort tid tilbake utbasunert at media var særskilt å pålegge å gå rettsvesenet og de 

dømmende etter i sømmene. Ved at det hevdede å ivareta påviselig er stikk i strid med det i 

handling utøvde, er det tilsiktede meddelt. - Festtaler! - Manipulasjon og Propaganda! 

  

”Norges framtid i fare”.  - Fra det milliardsubsidierte propagandamaskineri utbasuneres 

menneskerettslig foregangsland og det selvsuggererende - en kunnskapsrik og opplyst 

befolkning. Noen må våge ”å si” - og det i klartekst: En kunnskapsrik og opplyst befolkning 

vil etterspørre dokumentasjon - tilslutte redelige framstillinger tuftet på reell underbygging. 

En befolkning ”brakt i en tilstand” hvor det gis tilslutning til påhylte åpenbaringstilkomster på 

bekostning av dokumentasjon og fakta - en befolkning som foretar innretning etter ingen  

grenser - påstander og beskyldninger… - Hvordan berettige: Kunnskapsrik og opplyst?  

 

”Norges framtid i fare”. - De som ivaretar den nødvendige ytringsknebling/sensur - forestår 

avstumpelsen. - Resten ordner ”retten” & Co! - En befolkning manipulert til å tro… 
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Den etablerte saklighet: Når en løgn gjentas ofte nok… 

Da dette skrives har Dagbladet igjen tilsatt ”ny” redaktør. Tidligere politisk redaktør, den 

benevnende av ”halvsannheter”, Thor Gjermund Eriksen, har inntatt redaktørstolen. Avisens 

selvproduserte tilsettelsesintervju ble gitt overskriften ”En styrke å bli utskjelt ”. Dette kan 

umulig utgjøre noe mer enn promillesannhet, eller en ”adekvat” etablert sannhet. Å ”bli 

utskjelt” av hvem, Thor Gjermund Eriksen? Av de forbeholdte adgang til ytring… 

 

Barnevernets representanter tildeles omfattende boltreplass i Dagbladets spalter. I et 

debattinnlegg i samme avis som tilsettelsesintervjuet (21.05.03) ”utdyper” spesialist i klinisk 

psykologi, Terje Galtung, under overskriften ”Større saklighet, Ulvund - sin viten angjeldende 

Kvænangen-saken. Ad utvist framferd i forbindelse med avhentingen av Svanhild Jensens 

barn uttaler Galtung: ”Fortsatt bruker han (professor Ulvund) media som informasjonskilde til 

en slik påstand mens han ikke bryr seg om at både de sakkyndige og dommere, som kjenner 

saken godt, mener at det var et riktig og nødvendig tiltak”.   

 

Hvilke kilder bruker ”spesialist” Galtung? - Både de sakkyndige og dommere, som kjenner 

saken godt. Det groteske vis Svanhilds barn ble fraplyndret sin mor på. Nødvendig og riktig, 

skriver Galtung. Har ”spesialist” Galtung gjennomgått saksforholdets dokumenter? Nei, han  

tilhenviser ”de sakkyndige og dommere”. Det framgår fra Galtungs sakkyndige kameraters 

”Min første stil”-besvarelser, og det ”Rettsbok”-framgår, på hvilket vis Galtungs beskytte 

hverandre-kilder - ”kjenner saken godt”! Hva med Svanhild, hennes familiemedlemmer og 

øvrige nære nettverkspersoner? Nei, de kjenner ikke saken godt! Hvordan forklare at 

spesialist Galtung, som meddeler at han ikke kjenner saken, skal ”ekspert”-utdype sin viten? 

Det er sjølve hovedskiten i den etablerte totalitærstatlige regi som her serveres åpen og bar.  

 

Dagbladets Wiese proklamerte å gå ”rettsvesenet etter i sømmene”. For derpå å meddele å 

trives best under sømmene til eksperter ”som kan frisynse litt”. Var det en redaksjonell 

henvendelse til ”ekspert” Galtung for å etablere lange rekker nok angjeldende Kvænangen-

saken, som foranlediget utbasuneringen av spesialist-”ekspertens” vitende? Utbasunering av 

”helt Nils”-kvalitet i anledning redaktørforenelig feiring av ”Min første stoldag”?     

 

Galtung, avbildet med undertekst ”spesialist i klinisk psykologi”, og innlegget framstilt  

under overskriften ”Større saklighet, (Ulvund)” - utgjorde ikke tilstrekkelig avskyelig etablert 

teknikkbruk. Galtung doserer: ”Når en bruker konkrete barnevernsaker i sitt felttog mot 

barneverntjenesten generelt, må en stå til rette for sine konkrete påstander”. Dette i forkant av 

at spesialist Galtung begår konkret tilhenvisning til Kvænangen-saken og konkret tilhenviser 

det påståtte fra de kilder spesialist Galtung konkret hevder at ”kjenner saken godt”. Deretter, 

med utgangspunkt i Kvænangen-saken, bruker Galtung dette konkrete sakstilfelle stilt opp 

mot generell rettferdiggjøring av de hjelpende til å besørge barn formidlet vekk fra foreldrene!  

 

”Større saklighet”. - ”Må en stå til rette for sine konkrete påstander”. Å bli ”opplyst” av 

lange nok etablerte ”ekspert”-rekker. Å bli ”informert” av løpe ærend-media. Velkommen til 

den etablerte opplysningsvirksomhet: ”Wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird…  

  

Ble ikke trodd. - Å bli troende robot  

27.06.03 presenteres en granskningsrapport angjeldende forhold og tilstander ved 11 av 

Bergens barnehjem i perioden 1954 -1980. I TV2s kveldsnyheter samme dag omtales 

rapporten. Enkelte av de utsatte for overgrepene ble gitt adgang til å ytre noen få setninger.  

Men, hovedbudskapet var: ”Ble ikke trodd”.  Dette repeterende evnet servert den norske 

befolkning fra etablertstat-regimets medier. ”Kommisjonen mener både staten og kommunen 
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sviktet fordi flere kjente til hva som fant sted uten å ta affære”. Dette meddelt i rapporten. 

Tillegg at de utsatte for overgrepene gjentatte ganger og over tid, tilkjennega hva de ble utsatt 

for. Tilhører 1954 - 1980 en tidsepoke før dette landet ble begunstiget med medier? 

 

Ble ikke trodd! Flere kjente til hva som fant sted - uten å ta affære. Hvordan forklare at den 

norske befolkning blir ”opplyst” i etablert robotform - i året 2003? For, gitt at man ikke er 

blitt redskap, gitt besittelse av evne til de enkleste resonnementer - må det evnes oppfattet at 

ble ikke trodd - er blank løgn! ”Flere kjente til hva som fant sted”! Forholdene og tilstandene 

måtte ikke bekjentgjøres. For, det passet ikke de etablerte torturister. Det passet ikke for den 

etablerte ran bak mål-klans virke.  

 

Dette fulgt opp med ekspertkommentarer fra krisepsykolog Atle Dyregrov. Den etablerte 

krise-bortforklarer hentet inn av TV2 - ”forklarte” at man ikke kan trekke slutninger angående 

tilsvarende tilstander ”andre steder”. Hva ble for kort tid tilbake tilkjennegitt i NRKs Dok 1? 

Var det ikke bekjentgjøring av nettopp tilsvarende tilstander ved øvrige barnehjem? Men, han 

hadde vel ikke ”hørt om det”, den innhyrede eksperten. Sprutrøde tryner, fulle av skam, var 

hva befolkningen burde vært formidlet. Men, gitt formålet å opprettholde de etablerte 

tilstander, må formidlingen besørges ivaretatt som evnet av roboter. ”Ble ikke trodd”. Nok en 

gang ble det meddelt åpent og bart at journalistisk anstendighet, er etablert i opplag. 

  

Foran meg på bordet har jeg et leserinnlegg, publisert samme dato som den evnede fortelling 

av ”Ble ikke trodd”. Et anonymt leserinnlegg med overskrift, ”Psykiatriens maktmisbruk”. 

Det gjengis fra innlegget: ”Institusjonspsykiatrien og dens tjenere er å sammenligne med det 

tidligere Øst-Europa hva angår å ”tie i hjel” dem som har erfart og kan dokumentere ”den ekte 

galskapen” i disse maktstrukturer (…)”. Og videre: ”Dette tør ikke mediene skrive om, eller 

sette seg inn i, fordi det griper inn i hele samfunnet, og den som prøver å få fram 

virkeligheten, blir uskadeliggjort ved at ”ekspertene” stempler dem med diagnoser og tar fra 

dem all troverdighet. Selv om alt kan motbevises.” 

 

Selv om alt kan motbevises! Fortsatt går mange rundt og rølper ”at man visste ikke bedre”,  

hva angår lobotomiskandalen. De etablerte som sto bak, psykopat-utblåser fortsettelig: ”En 

adekvat behandlingsmetode”. Blant de 35 første lobotomerte kvinner - ”overlevde” 17. De 18 

øvrige omkom i en blodpøl. - Når nr. 12, 13, 14 osv. Nei, de ble ikke trodd - de likviderte!    

 

”Tilfeldigvis” er jeg tilkjennegitt at Kåre Valebrokk ble direkte formidlet sentrale ingredienser 

hva angår de forhold det ble fortstått belysning av i Bygdeposten våren 2000. - ”Ble ikke 

trodd”. Vedlagt denne rapporten er en rettslig begått mened-flom. Hvordan Valebrokk & Co., 

evne å forklare - ikke å tro - at det anførte svart på hvitt, er anført svart på hvitt?   

  

Hvordan forklare ikke å evne å lese at fakta er fakta? At pr. dato-fakta - er - pr. dato-fakta! 

Hvordan kunne forklare - å beskytte - etablert ikke-rettsstatlig rettsutøvelse av den aktuelle 

karakter? Kan det forklares ved å bekjentgjøre å ha blitt troende robot? Eller, ved etablert 

totalitærstatlig sensur? De angitte valgalternativer er troverdig frie! 

 

Løgnproduksjon som livsoppgave  

Samtlige som måtte våge å forfølge den urett de utsettes for, må påregne å bli utsatt for en 

tilnærmet vendetta fra et omfattende konspirasjonsteam - og ytterligere ditto omfattende 

bakvaskelse og terrorisering ivaretatt av ”innleide” lakeiteam. Psykisk sjuk-påståelsene 

slynges ut i nær ethvert tilfelle. Det er et sant helvete de utsettes for alle de menneskene dette 

angår. Jeg snakker ikke for meg sjøl her. For evner man ikke å røske truten vekk fra egen 
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navle, har man intet å kunne bidra med for alle de som utsettes. Seminarmanipulasjonen og 

bruker, bruker, bruker - idiotspråket - kvalifiserer ikke deltakerne kun til semi-narr - men 

finaleklare avstumpelser. Løgnprodusenter, uthengere og bakvaskere - har dere aldri hørt om: 

Respekt for menneskeverdet? - Tårene renner fra en rekke av de som tar kontakt. - Skam dere 

svin, for den opptreden og framferd dere utviser mot andre mennesker. Ingen er mer mentalt 

forskrudde - enn de som opptrer på det aktuelle vis.  

   

Blant utbasuneringer av arten psykopatavleveringer må det være berettiget å hevde at den 

påfølgende uttalelse fra politisk redaktør, Einar Aaraas, i Drammens Tidende - innehar 

tilhørighet. I leder hvor han roser Drammen kommunes rådmann for å ta ”kraftfulle grep” 

skriver han: ”Kutt i sosialsatsene er gledelige (!) - ikke bare på grunn av pengene som spares, 

men også fordi det gir et signal om at Drammen ikke er byen som arbeidsskye elementer bør 

velge å flytte til”. - En avskyelig og generaliserende stigmatisering av de mennesker, som for 

manges vedkommende, tilhører de som fra før av har det aller vanskeligst. Arbeidsskye 

elementer. Hvilken verdiskapning ivaretas av Drammens Tidendes utvalgte? Uthengning av 

mennesker, løgn- og menedproduksjon - må utgjøre et høyverdig grunnlag for avlønning!   

 

Aaraas & Co bekjentgjør å være behovstrengende for at de dårligst stilte skal få enda mindre å 

eksistere av, gitt formålet å kunne anvende pengene som spares til å avlønne høyere samt 

rekruttere flere - uthengere og løgnprodusenter. En politisk redaktør som selvangir ikke kun  

absolutt moralsk avstumpelse, men også det totale fravær av element-ær språkbeherskelse  

- må være fortjent til lønnsforhøyelse via sparing. 

 

Den aktuelle ”informasjonsformidling” - det var en opplyst og kunnskapsrik befolkning som   

ropte ”Sieg heil”! De opplyste og kunnskapsrike ”fikk” folkevogn til å tute rundt med. En 

uhyggelig uryggelig folkevogn! Elementer - som tatt direkte ut av velkjente ”lærebøker” er  

den menneskebeskrivelse - det etablerte regimets utvalgte formidlere har evnet å kopiere. 

 

Å bli ”lønnsom” 
Den 14.06.00 evner Dagbladets ekspertopplyste å anvende overskriften: ”Radiumhospitalet 

taper på kreftsyke”. At det går an, i et opplyst samfunn å bedrive et så ulønnsomt virke - som 

behandling av kreftsyke mennesker. Det burde være enkelt oppfattelig at tapsvirksomhet av 

denne karakter, umiddelbart må besørges avviklet. - Det etablerte Norge innehar et skrikende 

behov for flere ”Min første stil”-skrivere. Et skrikende behov for flere lønnsomme juristeri-

menedprodusenter, lønnsomme barneranere - og, lønnsomme journalistiske referenter av 

psykopatsynsende ekspertise. Nå må det tas til vettet! Få avviklet dette Radiumhospitalet!  

 

Få ”ressursene” kanalisert til lønnsom løgn- og menedproduksjon. Få ”ting” vekk fra det av  

kommuneoverlege (AP)’e Aasen psykisk syk-annonserte: Å motvirke til kriminelle ”ting” 

innenfor det offentlige. Nå må alle gode krefter bidra til økt bedrageri-lønnsomhet!    

 

”Isfjelltoppen”. - Å bli servert etablert-fostrede agurker 

Fra det omtalte leserinnlegg titulert ”Psykiatriens maktmisbruk”, gjengis ytterligere: ”Om 

sannhet og virkelighet kom fram i lyset, ville det vi leser om av problem/pasientbehandling, 

fortone seg som småting i forhold”. Om sannhet og virkelighet - versus - det vi leser om!   

 

”Toppen av isfjell”. Under denne lederoverskrift ble følgende uttrykt i Dagbladet 28.06.03:  

”Granskingsrapporten om forholdene ved kommunale og private barnehjem i Bergen er 

rystende lesning”. Det vises til dokumenterte seksuelle overgrep, fysiske overgrep og 

lovstridige avstraffelser. Og det fortsettes: ”Matstellet har vært mangelfullt, klærne har vært 
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dårlige” osv. De øremerkede midler til mat og klær, hvor har de blitt av da, Dagbladet? Hvor 

annetsteds enn i de etablerte lommer - Dagbladet holder sine omkransende hender i? ”Det 

som nå er avdekket er trolig bare toppen av et isfjell”, skrives det i Dagbladets leder. - ”Trolig 

bare toppen av et isfjell”. ”Rystende lesning”. Å evne å ryste fram etablert robotforskrekkelse. 

For å bli til troverdig må det evnes å juge ingenting å ha visst. Ingenting pr. dato - å vite!  

 

90 % av den norske befolkning er nåtidig lykkelige, opplyser ”undersøkelses-Dagbladet”.  

”Derfor er Norge best i verden”, utbretter samme organ i krigstyper over forsiden 08.07.03. 

Ikke snauere enn ”Nummer 1”. - I dag konkluderer FN med at Norge er verdens beste land å 

bo i” - brettes ut! - Hvilke data er lagt til grunn? Er ikke kilde - produsert norsk statistikk?  

 

Måtte det faktum av at det for bosatte i 100.000 norske husstander oppsto problemer med å 

makte å betale strømregningen, ligge til grunn for nr. 1? Eller ”alternativt” at 70.000 norske 

barn ikke ”kan få” middag? Kanskje ”svaret” er å finne i den omfattende registerte mobbing?   

 

Nei, nå ”skjønner jeg”. For selvsamme dato Dagbladet forkynner ”verdens beste”, meddeles 

det offisielt at 38 % av de eldre og uføre som må skite i buksa, gjør dette i ”feilaktig” 

neddopet tilstand. Dette få dager etter at Solveig Skinnarlands: ”De dreper meg her” - er 

beriktiget. Og hva med den påståtte økning i antall ”psykisk lidende”? Den meddelte 140 % 

økte venteliste, inneværende år, for ”psykisk lidende” ungdom og barn?  Hvordan kan det ”ha 

seg” at enormt mange - blir psykisk syke - av å leve i verdens beste land? Påpluss alle de 

utsatte for etablerte rettsran, alle de utsatte for etablerte barneran osv. - Agurktid. Verdens 

beste kontinuerlige agurktid. Å bli ekspert i å servere etablert-fostrede agurker. Ekspert i å 

servere etablert manipulasjon. - Toppen av et isfjell. Nei, det ”kælves” åpent og bart fra 

robotredaksjoner  

- som ikke er programmert til å telle til to. 

 

De sjokkertes virkelighet  

Selv i en statsdannelse hvor Kim Il Sung-tilstander hva angår ytringsbetingelser er utviklet, 

vil noe sive ut. Vil enkelte forhold være nær umulig å lokklegge. Tilkjennegivelse av at 

”Norge er et av Europas mest korrupte land” (TV2 06.11.02) - ble det, tuftet på informasjon 

framført i ikke-norske medier, nær umulig totalt å fortie. At kommentarene ”ble gjort” 

knappest mulig, og skyld hyklersk søkt rettet vekk fra riktig adresse. - Kim Il - merkverdig! 

  

”Jeg er sjokka, jeg. Jeg trodde Norge var fritt for korrupsjon, jeg”. - ”Fjolls til fjells” blir for 

ingenting å regne sammenstilt med ”sjokkerte til etablerte redaksjoner”. Intet er for dumt til 

ikke å bli servert en opplyst og kunnskapsrik befolkning. Etter presentasjon av en 

undersøkelse vedrørende norske bedrifters involvering i korrupsjonsbeheftet virksomhet evnet 

NRKs ”Sommeråpent”-redaksjon og ”Tornerose” Grosvold 08.07.03 - å meddele:  

”Jeg er sjokka, jeg. Jeg trodde Norge var fritt for korrupsjon, jeg”.      

 

At den etablerte virkelighet avstedkommer hyppige sjokkopplevelser for redaksjoner som 

opplyser å ha evnet å sove i 100 år, kan vanskelig overraske. Dette tilkjennegitt må det 

framstå som oppsiktsvekkende at Anne Grosvold umiddelbart etter ”Jeg er sjokka jeg”, 

henvendt til ”Økokrims” Arnt Angell, kunne uttrykke ”Når dere er eksperter på dette her”. 

I de påfølgende ”ekspertdrøftelser” ble vi uvitende meddelt at en sannsynlig årsak til det 

nåtidige korrupsjonsomfang - kan være å finne i ”økende kriminalitet i nedgangstider”!     

 

Få dager senere meddeler ”Sommeråpent” og Grosvold å være tilkommet pedagogisk 

orgasme. Den BA-HR-advokatlige regnskapstriksing (i tilknytning til Røkke/Tønne-forhold) 
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skulle nå ”allikevel” ikke underlegges rettslig belysning. BA-HR-advokaten var etterfristlig 

”kommet på” at han allikevel ville la seg gebyrbelaste noen lusne advokatkroner. Til å 

forklare rettslig likebehandling hadde ”Sommeråpent” og Grosvold innhentet Riksadvokaten. 

Etter noen innledende liksom-kritiske spørsmål, gikk det ”rett til himmels” for Grosvold.  

For - maken til pedagogisk rettledning - angående rettslig likebehandling…   

  

Kim Il ”Sommeråpent” i uformelle omgivelser. En Riksadvokat som opplyser ikke å evne å 

lese det tilkjennegitte i Økonomisk Rapport. En Riksadvokat som opplyser ikke å evne å lese 

det anførte i ”Rettsbøker”. En pedagogisk rettledning - ethvert ikke-rettsstatlig regime verdig! 

 

Manipulasjonsspråket - det bærekraftige grunnlag for det etablerte bedrageri 

Framstillinger som ”Ble ikke trodd” - ”Blir ikke tatt på alvor” etc., kvalifiserer ikke engang til 

troverdighet på dritings snøvlenivå! For, og dette er - nok en gang - uhyggelig enkelt: Kan 

ufravikelige fakta bordlegges - har dette intet med tro eller troverdighet å gjøre. Ordene ”tro 

og troverdighet” innebefatter kun berettigelse hva angår forhold som ikke er av påviselig eller 

verifiserbar karakter. Det er ikke å forstå ords betydning, det er faktisk analfabetisme å 

anvende betegnelser som ”ble ikke trodd” og ”blir ikke tatt på alvor” etc., når det eksempelvis 

kan påvises at det anførte i et dokument, vitterlig er anført i dokumentet.       

  

Tuppen og Lillemor var voksne nok til å forstå hva det innebar å leve i et samfunn med 

hverandre. Noe de ekspertparkerende i 1.vers - ikke er. At de hyler ”jeg vil ikke leke med deg 

mer”, når ”up and go”-trusa blir avdradd og resultatet vises fram, er infantilt forståelig. 

At etablert-klanens medlemmer og ærendløpere tilsvarende førbrukere av ”up and go”, kun 

evner forklaringen ogagaga-guggigaga til forelagt dokumentasjon - tilkjennegir i nakenhet det 

etablert tiltrengte kognitive nivå. Varianter av ogagaga-babyspråket brukes manipulativt til å 

hyle at de etablerte må være å forbeholde - enerett til ytring.  

 

”Jeg er gla i ytringsfrihet, jeg”. Under NRKs overføring av fotballandskampen Irland - Norge, 

svitsjet jeg raskt over til TV2 for å bli tilkjennegitt kveldens Holmgang-tema. Smilende til øra 

satt Presseforbundets generalsekretær, Per Edgar Kokkvold, og forkynte gleden. Var det 

gleden på vegne av de utsatte for ytringsknebling han meddelte? Selvsagt må Kokkvold være 

fri til å ytre sin etablerte glede. Men, innretning etter den reelle betydning av ordet, begrepet  

- ytringsfrihet - innebærer noe ganske så annet enn Kokkvolds evnede forkynnelse.  

 

Kan Kokkvold forklare ”forskjellen på” demokratisk og totalitærstatlig ytringsfrihet? Den 

glede Kokkvold prediker, har intet til felles med den definisjon av ytringsfrihet som er å 

forefinne nedfelt i EMK del 1, Rettigheter og friheter, Art. 10. Inkorporert i det norske 

lovverk via ”Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”.  

 

Menneskerettigheter i norsk rett, Kokkvold? Underslag av offentlig utstedte dokumenter 

angjeldende menneskerettslige overgrep. Ikke adgang til å komme til orde for å framholde 

påvisning av de dommerkappepåkleddes menedbruk - påvisning av de rettslig arrangerte ran. 

Sensur av avskyeligste totalitærstatlige karakter. Verken du, Per Edgar, kamerat Øy, eller 

PFU, med felles ikke kun adresse - men også kameratslig tilpasset henvendelsesskranke - kan 

snakke dere vekk - verken fra det ”teipte” eller skrevne!   

 

Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 14 forbyr ”diskriminering på noe grunnlag”. 

At art. 10 art., art. 14 mv. - saboteres av kameratgjengen - bekrefter de etablerte tiltander. 
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Å være glad i etablert totalitærstatlig ytringsfrihet. Å være glad i å servere kognitiv dissonans. 

Å være glad i å servere åpen og bar manipulasjon og mened - i å servere: Det bærekraftige 

grunnlag for etablertklanens rans- og nøytraliseringsarrangementer. 

Propagandaapparatet - den regisserte manipulasjon 

Til å debattere fraværet av demokratisk deltakelse inviterte NRK ”Redaksjon EN” og Viggo 

Johansen 08.09.03 (ex.-)politikere og seg selv (etablerte mediakamerater). Forsamlingens 

utbasunering av årsaker til manglende interesse for demokratisk deltakelse, burde forårsake 

hakaslepp fra tegneseriefiguren ”Nullet”. Bl.a. ble ”toppskatt” for ”lavtlønnede” repeterende 

framholdt - som en årsak til den manglende interesse. Det må nødvendigvis klatres til topps 

på avstumpningsskalaen for å kunne framskaffe tilstrekkelig ”evnerike” bortforklaringer til 

regissert eliminering av adgang til demokratisk deltakelse.    

 

”Vi som bor i verdens beste land”, brekte Dagbladets nytilsatte politiske redaktør, Marie 

Simonsen, smala-hoverende. For de som bor ”i verdens beste land” er det ikke ”behov” for 

demokratisk deltakelse - ”må vite”. At de debatterende bor ”i verdens beste land”, er en 

bekjennelse de deler med samtlige forbeholdt adgang til ytring - under regimer ”vi ikke liker å 

sammenlikne oss med”! 

 

”Blir du dum av TV-debatter”. Dette det stilte spørsmål i TV2s ”Holmgang” 26.11.03. 

Å evne å stille et så dumt spørsmål. Forventet de spørsmålsstillende at en majoritet blant de 

spurte skulle svare: Ja, jeg blir dum av det jeg nå blir servert? Jeg ”følger med” for å bli dum! 

To enkle forhold her. Når man ikke forbeholdes kjennskap til motargumenter og fakta,  

hvordan kunne oppfatte å bli servert underslag av fakta, desinformasjon og manipulasjon? 

Hvordan kunne vite det man ikke får vite? At nær 40 % allikevel svarte ja til det stilte 

spørsmål. At de oppfatter å bli servert manipulasjonsregi og løgnkonstruksjoner - og bruker 

fjernkontrollen for å bli oppdatert mht. ”nytt på løgn”…  

 

At mange kjennere av debatt for galleriet ikke gidder å følge de repeterte manipulative 

oppsetninger, er forståelig. De innehar følgelig tilhørighet i gruppen ikke spurte! - Til å 

”Holmgå” sine egne langt mindre tiltalende enn nødvendig dumme forklaringer - var på 

sedvanlig vis invitert et representativt utvalg av opptrente bortforklarere.  

   

Også i dette bidrag av ”Hjelp til å bli dum”, ble valgdeltakelse/den fraværende demokratiske 

deltakelse - manipulativt beplapret. Først her tilbake til ”toppskatt for lavtlønnede” og ”folk 

har det så godt her i landet”-forklaringene, meddelt fra de opplyste informatører. Hva framgår 

fra registrerte statistiske data - hva framgår fra fakta? Hensett til økonomiske situasjon, til 

levekårsbetingelser - fra hvilke grupperinger er valgdeltakelsen henholdsvis høy og lav?   

 

Ved siste valg var eksempelvis valgdeltakelsen i Oslo over 70 % i de ”rike bydeler” og ned 

mot 40 % i de ”fattige” Still dette opp mot det opplyste fra de glisende gitt fri adgang til å ytre 

etablerte forklaringer som passer for oss. Det forklarte fra de informerende angående ”fravær 

av demokratisk deltakelse”: Da det må gjøres bruk av et IQ-nivå tilsvarende sterk psykisk 

utviklingshemming - for å evne forklaring - er vitterlig befolkningen besørget informert!     

 

”Økt fattigdom Bondeviks skyld”. Denne overskrift anvendt av Dagbladets Per Ellingsen til et 

intervju av SV-leder Kristin Halvorsen 09.09.03. Det gjengis fra intervjuets innledende linjer: 

”Kjell Magne Bondevik øker fattigdommen og det gjør han med åpne øyne, sier SV-leder 

Kristin Halvorsen til Dagbladet. Hun reagerer sterkt på en uttalelse Bondevik nylig kom med 

under en konferanse i Skodje. Der sa Bondevik at det er en skam et vi har så mange fattige 

barn i Norge.” - Det gjengis fra det fortsettlige framholdte fra SV-lederen under overskriften 
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”Antallet øker”: ”Dersom Bondevik mener at det er en skam, hvorfor har han ikke gjort noe 

for å få bukt med fattigdommen? Siden han ble statsminister har antallet fattige økt. Dette har 

skjedd fordi de fattigste må betale regningen for regjeringens skattelettelser, sier Halvorsen”.  

Kristin H., er du utdannet sosialøkonom, eller tilhører du de utdannede til bak mål-forklarer?  

De direkte skatter, hvor stor andel utgjør dette av statsbudsjettets inntektsside? De samlede 

marginalrelaterte direkte skatter sammenstilt med bak mål-overføringene: Knapper og 

glansbilder utgjør den korrekte betegnelse! 

 

Enige er de om å plapre liksom-uenighet for galleriet - de applauderende og profitterende 

av bak mål-besørgede overføringer. De applauderende av retts-besørgede ransarrangementer. 

De applauderende av ikke-rettsstatlig kontradiksjonsnektelse. Klanens enige om lønnsom  

ytringsknebling - og begåelse av alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

 

De ”Holmgang”-inviterte til å snakke seg imellom dumt for galleriet 26.11.03 - bekreftet sin 

nødvendige bruk av nettopp denne evnelse - for galleriet. Den inviterende av den etablerte 

forsamling slo på manipulasjonsstortromma for åpen og bar TV-skjerm. Steenstrøm stilte det 

opplysende seer-spørsmålet: ”Er det ikke svake grupper vi inviterer hit”?  

 

Fra hans ”debatt”-deltakende bossorakel, Kåre Valebrokk, ble hostet opp: ”Vi sliter som gale 

for å finne noen som kan representere ytterpunktene”. Kan vi forventes informert om hva dine 

ytterpunkter måtte innbefatte, herr bekjentgjører av evnet galskapsutfoldelse? Fra gledens 

servitør av ytringsfri kognitiv dissonans, presseforbundsgeneral Per Edgar Kokkvold, ble 

følgende evnet oppfulgt til den meddelende av galeslit, Kåre Valebrokk, og hans ytterpunkter: 

”Problemet er å fange opp det lille”. 

  

Det som ikke må bekjentgjøres for å kunne opprettholde de etablertes lysskye virksomhet  

- er det ikke dette de sensurbesørgende besluttere - søker framstilt som ”det lille” og 

”ytterpunktene”? Den vesentligste opplysning til ”Holmgangs” kunnskapstørste medfølgere  

må være at det meddelte fra ”de svake grupper vi inviterer hit”: Kokkvold, Valebrokk & Co  

- ikke innehar tilhørighet i ”det lille” og ”ytterpunktene”!  

 

Var det en glipp at SP-leder Åslaug Haga etterlyste ”bredde i debatten” - at hun uttrykte at 

flere/mange måtte få slippe til? Det kunne vel umulig tiltenkes å innbefatte de ressurssterke 

utsatte for de etablertes rettslige ransarrangementer? De utsatte for det tilkjennegitte i 

Økonomisk Rapport - og som de representative ”Holmgang”-deltakende fra de svake grupper 

vi inviterer hit - minimum må forventes å inneha førstehåndskunnskap til! 

 

Henvist til det tilbudte i ”debattene” uttrykte NRKs nyhetsredaktør Anne Aasheim: ”Seerne 

flokker seg rundt TV for å se”. - Bææ da så - kunne hun vel fornøyd forklare til sin flokk etter  

at lampene var slukket for nok en vellykket forsendelse av: Hjelp til å bli dum.    

  

Til etablertklanens mest ”verdifulle” manipulasjonsoppsetninger tilhører - en generasjon 

tilbake-”oppgjørene”. Da kan klanens utvalgte til å kommentere klukke som en nyverpet høne 

til de får krampetrekninger i nebbet - rettsstat, menneskerettigheter og ”slike tilstander har vi 

ikke i dag”! Verdifulle: Proklamering av makaber selvforherligelse, regissert benektelse av at 

de bedriver en tilsvarende, men ytterligere sofistikert iscenesatt, djevelsk virksomhet pr. dato  

- kombinert med - at de utsatte for en generasjon tilbake kan avspises med en brøkdel av den 

erstatning de innehar et berettiget krav på, samt at tilstrekkelig mange av de berettigede til 

erstatning har valgt å ta sitt eget liv, grunnet den terror og tortur de over år er blitt utsatt for. 
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De omfattende bak mål-ran arrangementer. En rettsutøvelse de avskyeligste regimer verdig. 

Den økte fattigdom i verdens beste land: Well done - og enda ynkeligere bedragersk forklart!  

 

VI) ”EKSPERTENE”.  - KVÆNANGEN-SAKEN 

  

Media og ”eksperter” 

”Ekspertene sier”, kvekkes det - det øverste stat i staten-samvelde lydig - i de sentrale norske 

medier. Hvorfor etterlyses ikke underbygging og verifikasjon? Nei - det ville medført at 

”journalistane ville få problem med å skaffe seg informasjon”.  - ”Vart det sagt”. 

 

Konsekvensene - ikke nok med at demokratiske rettigheter og rettsstaten er en saga blott - 

avstumpningen ”går sin egen gang”. Øvelse utgjør en absolutt betingelse for opprettholdelse 

av kunnskaper og innsikt. Konfrontasjon med reelle motforestillinger utgjør en betingelse for 

evnelse av refleksjon og perspektiver - for evnelse av oppfattelse. 

 

Slaktingen av ECON senter for økonomisk analyse - forestått av NRK-”Brennpunkt” 10.09.02 

kvalifiserer for pluss i margen. Denne produksjon fra Brennpunktredaksjonen tillagt særskilt 

Ebbe Ordings (samme redaksjon) avsløringer under programtituleringene ”The decision is 

Gardermoen” og ”Et beleilig dødsfall”, samt avdukning av diverse forhold vedrørende 

”Romeriksporten”, tilhører den kvalitative formidling og åpenhet en opplyst befolkning må 

kunne avkreve å bli tilkommet. - Den fortsettelige ytringsknebling/sensur angjeldende de 

etablerte ikke-rettsstatlige rettstilstander, psykiatrieliminering mv. - det avgjørende for 

opprettholdelse og videreutvikling av totalitærstaten, er derimot fortjent til avskystempel.  

 

Virkelighetsbeskrivelser framstilt fra et intellektuelt såpeoperaparadigme. Skinnkritikk og 

ufarliggjøring av forfall. Bortforklaringer innsvøpt i selvunnskyldende svøpe. - ”Denne uke 

har Brennpunkt på NRK sendt et meget informativt program om Econ”, skriver Dagbladets  

Andreas Wiese 14.09.02. Den valgte overskrift: ”Vår tids orakler”. Ironiseringen over 

oraklene og orakel-bruken - de ”kritiske bemerkninger” til tross - hva blir stående igjen? 

 

”En viktig årsak til at forskningsrapporter er blitt et populært verktøy, er at vi i mediene elsker 

eksperter. Få elementer gir en sak slik tyngde som å kunne skrive at: ”Eksperter har beregnet 

at”, eller ”Forskning viser””, skriver Wiese - og fortsetter senere: ”Medienes forkjærlighet for 

eksperter fører også gjerne til at vi bruker forskerne også når de ikke har forsket”.   

 

Journalistikk, Wiese, den kritiske og undersøkende journalistikk er fjerntliggende fra den gata 

du innehar tilhold i. - ”Og ringer du nok forskere finner du alltids en som kan frisynse litt på 

temaet”, skriver Wiese, og henviser til framferd ”når noen i redaksjonen har en idé eller et 

synspunkt de gjerne vil ha fram i avisa”. Når Wiese & Co ”skal gå rettsvesenet etter i 

sømmene”, jfr. Wieses framholdelse angjeldende nevnte for en tid tilbake, kontaktes en 

ekspert på mened-forklaring. En åpenbaringstilkommet ekspert, en forsker hvis forskningsfelt 

er spekulative framstillinger. De som kan framholde dokumentasjon og påvisning - ”held 

journalistane seg vekke ifrå”. I motsatt fall ”ville dei verte sett på som useriøse og ville få 

problem med å skaffe seg informasjon… - Elsker eksperter! Het etablert omfavnelse og mat 

etterpå! Fra det groteske til det makabre: 

 

”Styrket ytringsfrihet”. Denne propagandaoverskrift anvendt til Dagbladets leder 14.09.02.  

Det gjengis fra lederen: ”Norsk presse har gjennom de siste 10 åra kjempet hardt for å styrke 

ytringsfriheten i det norske lovverket og i domsstolenes praksis”. - Tidsangivelsen er 

uhyggelig korrekt hva angår kjempet hardt for å avgrense ytringsadgangen til den etablerte 
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enhets utvalgte. Framholdt i Dagbladlederen: (…) ”ikke minst som følge av domskjennelser i 

Strasbourg som Norge er bundet av”. - Å Jasså! Vedleggene til rapporten verifiserer Dagblad-

løgnen. - Det tilkjennegitte i Økonomisk Rapport knuser Dagbladets propagandaoppslag! 

Den manipulative propagandautpøsing forestås kontinuerlig. I TV2s nyhetssending 15.09.02 

(kl. 21.00) ble omtalt at fire ”norske” saksforhold sto på dagsordenen for behandling ved 

EMD (Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Selve nyhetsinnslaget var upåklagelig - og må 

tilhøre det selvfølgelige å omtale. - Men den produserte hale…       

 

Innhentet til å proklamere hvor sjelden Norge er å finne på tiltalebenken i Strasbourg, var 

ekspert Gro Hillestad Thune. At metodebruk for å besørge de utsatte for urett nøytralisert og 

ekskludert fra adgang til Strasbourgprøvelse, ble fortiet av denne ekspert - mer forutsigbart 

kunne det umulig evnes presentert. ”Trenger å få satt fokus på menneskerettighetene i Norge”, 

kvitret Hillestad Thune og etterlyste debatt om temaet. En ”debatt” hvor Hillestad Thune & 

Co skal representere de utsatte? Forsøk henvendelser til ”Institutt for menneskerettigheter” 

angående alvorlige overgrep - angående ytringsknebling/sensur, ikke-rettsstatlig rettsutøvelse 

og bruk av psykiatrimetoden. - Evner du å telle til to, vil du snart innse at du er kommet til: 

Institutt for etablert lokkpålegging! - ”Heldigvis har vi ytringsfrihet i Norge”, propaganderer 

de framstilte til å ivareta menneskerettigheter. Heldigvisere m/etablert totalitærstatlig enerett 

til ”debatt”-deltakelse. Ransivaretakende manipulatorer og mobbere m/enerett til ytring.   

- Avskyeligere kan menneskerettslig propagandering - umulig besørges ivaretatt. 

 

Hva er en ”ekspert”? En butikkjede med ”x”-erstatning som forhandler hvitevarer? ”Ekspert”, 

hvilken annen hensikt enn å besørge manipulasjon ivaretatt, kan betegnelsen være å tillegge?  

- ”Ekspertene sier”. Hvem har sagt hva og tuftet på hvilket grunnlag? Kan ikke dette opplyses, 

bør tilsiktet manipulasjon eller plantet bedrageri, utgjøre korrekte betegnelser. De ikke 

navngitte ”eksperter” - eksisterer de? Om de eksisterer, tåler de ikke å bli møtt med motbør? 

En ekspert som ikke tåler å bli sett i kortene…  

 

For de som forestår innretning etter det påviselige, for de som søker reell kunnskapstilegnelse, 

vil det ikke by på vanskeligheter å bli møtt av motstrid. Må det være uproblematisk å bli 

utsatt for kontradiksjon - uproblematisk å bli utsatt for etterprøvelse. Et ”stat i staten”-regime 

kan etableres og opprettholdes på synlig bulldoser-vis eller ved bruk av tilsøkte sofistikerte 

virkemidler. Mediakontroll og bruk av påstands-”ekspertise” gitt monopol til å overmene -  

utgjør en sentral ingrediens for opprettholdelse av det nåtidig etablerte regimets eksistens. 

 

I den interne jurist/journalist-”debatten” framstilt som å rette et søkelys mot advokatframferd 

og etikk i NRKs ”Redaksjon EN” (relatert til de tilkjennegitte disposisjoner og den utviste 

framferd fra advokatfirmaet BA-HR), var det en ment meddelelse Dagbladets daværende 

politiske redaktør uttrykte ved benevnelsen ”halvsannheter”? Hva er en ”halvsannhet”? Hva 

annet er en ”halvsannhet” - enn bruk av manipulasjon og ergo bruk av løgn? Om enkelte 

ingredienser i en framstilling innebærer riktighet, men nødvendige usanne komponenter må 

inkluderes eller alternativt sentrale faktiske forhold må saboteres, hva annet utgjør ”output”, 

enn: Tilsiktet bruk av manipulasjon - tilsiktet bruk av løgn?  

 

Kvænangen-saken. - Den selvangitte ”ekspert”-IQ 

”NRK-Brennpunkt” 01.04.03 omhandlet det tilbud barnehjemsbarna var tilgodesett med.   

Foregående dag ble ”For dum til å ha barn” publisert i samme kanals ”Dok1”. For dumt  

utgjør ingen etterrettelig beskrivelse av ”systemets” behandling av mennesker. For dumt 

utgjør ingen tilstrekkelig beskrivelse av ”ekspert”-ugjerningene.  
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Avkledd som falske forklarere ble de konstituerte barneranere i ”For dum til å ha barn”, 

produsert av svensk TV. ”Si meg ditt navn og jeg skal fortelle deg hvem du er”. For ”dumme” 

til å evne å ”si sitt navn”. De avleverte egne IQ-prov for åpen skjerm - barneranerne. Makabre 

påstandsutgytelser og beskyldninger utgjorde barne-ranernes ”adekvate ekspert-grunnlag”.  

De tilhenviste observasjoner og rapporter: Enten forefantes de ikke, eller de var produsert på 

falsumgrunnlag. I komplett overensstemmelse med det pr. dato produserte brukergrunnlag for 

å begå barneran - i Norge.   

 

De ”honorerte eksperter” til å utøve tilsyn med de norske barnehjemsbarna. Nei, de kunne jo 

ikke tro at tilstandene var som de var. For, deres etablert-honorerte kamerater innplassert i 

lederposisjoner ved destruksjonsleirene - framholdt at alt var i ”sin skjønneste orden”. 

 

For kort tid tilbake stilte undertegnede som vitne på mors vegne angjeldende en barneran-sak. 

Avslutningsvis under mitt vitneprov uttrykte jeg, presisert som et generelt utsagn - at enhver 

som våger å stå opp mot ”systemet”, enhver som våger å forfølge et saksforhold, må påregne 

å bli utsatt for en hekseprosess. Min uttalelse medførte at barnevernets advokat spratt som en 

frosk opp fra sin stol og repetisjonskvekket: ”Dette skal protokollføres”. Ja, besørg nå det, 

uttrykte jeg. - Tenk at jeg kunne opptre så uforskammelig - at jeg våget å snakke sant! 

Sannhet. - Det er bevist, det er bevist, det er bevist, hadde denne advokat utbasunert i 

barneraners partsframstilling. For selvstendige lesekyndige var det enkelt å kunne konstatere 

at det var egne påstandsutliringer - som advokatetisk var utbrodert - som bevist.   

 

Spørsmålene forsamlingen av beskyldningsprodusenter, rapportører og påstandsadvokater 

skulle vært avkrevd å besvare, er ikke å ”innskrenke” til: Er dere opptatt av barns situasjon, 

og hvorfor er dere her? Men i klartekst: Hvor stort er det samlede beløp ordnet overført til den 

etablerte forsamlings lommebøker kun i anledning dette arrangement? Tillagt: Hvilke beløp 

vil bli ordnet overført til etablert mottaker - av kombinasjonen barn og penger? 

 

Svanhild Jensens barn ble fraranet sin mor - her og nå! Når kan vi forvente å bli presentert 

for en menneskekunnskap tilsvarende hva Svanhild Jensen har tilkjennegitt, fra eksperthold? 

Når kan vi forvente avlevering av et IQ-prov opp mot Svanhild Jensens fra ”ekspertisen”? 

 

Dette innehar adresse til de som ønsker å være, det vi kanskje burde evne å være - mennesker. 

At vi gjør ”ting” på litt forskjellig vis - at noen står opp fra senga på høyre fot og noen på 

venstre fot at noen lar vannet koke et par minutter lengre enn hva andre måtte ”foretrekke”…    

 

Koker vannet og ”eksperten” registrerer at det koker litt lengre enn tillatt ”ekspert”-koketid, 

og ”eksperten” finner å måtte beskjeftige seg med å løfte kjelen av: Du er observert! Din 

ureglementerte vannbehandling blir besørget ”ekspert”-rapportert. Prøv å tenke deg at dine 

barn avkrevde ulik oppmerksomhet - at de var individer med ulike egenskaper og ulike behov. 

Svanhilds barn: Den kun måneder gamle som avkrever begrenset oppmerksomhet, ”ekspert”-

framstilles som understimulert. Det aktive vel 2-årige individ som ”kaster ting rundt seg”, på 

vanlig aktivt barnevis - besørges framstilt som tilnærmet ustyrlig. Å være menneske besørges 

framstilt som påtakelig! Besørges utbrodert som ”unormalt” - i de sakkyndige framstillinger.  

 

Til lesekyndige - det framholdte innebærer ingen anklage mot et barnevern som vitterlig søker  

å utøve bistand til barn utsatt for vanskjøtsel og/eller mishandling. - Det er noe ganske så 

annet dette omhandler. - ”Eksperter” som høythonorert produserer side opp og side ned av et 

nivå korresponderende til ”Min første stil”: Så gikk hun dit og så gjorde hun det og så satte 

hun seg ned og så reiste hun seg opp. Hvilket annet formål kan denne type produksjon være 
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tilsiktet enn å søke det framstilt som påtakelig hva enn den utsatte for observasjon måtte 

foreta seg? Tillegg den høyst uvanlige og ubekvemme situasjon den/de som utsettes for denne 

type observatører befinner seg i - og formålet må framstå som avskyelig klarlagt.     

Fylkesnemnda, den første (rettserstattende) instans som ”behandlet” saksforholdet vedrørende 

omsorgsovertakelse av Svanhild Jensens barn - hva er evnet framholdt fra dette hold? Med 

henvisning til den famøse IQ-test konkluderte Fylkesnemnda: ”Testen er, etter nemndas 

oppfatning, en pålitelig og godt utprøvd test som brukes i stor utstekning i Norge og andre 

vestlige land. Den sakkyndige har også stor erfaring i å foreta slike tester, og nemnda legger 

derfor i hovedsak resultatene på denne testen til grunn for sin vurdering”. 

 

Til grunn for hva? Til grunn for Fylkesnemndas beslutning om å frata Svanhild Jensen 

omsorgsrett for sine barn! En ”IQ-test” gjennomført under klart kritikkverdige forhold har 

Fylkesnemndas utvalgte - evnet å utrope som avgjørende. Legger derfor - i hovedsak - til 

grunn for sin vurdering. Du tror ikke det er mulig - å evne - noe så hjemla galt? - Å, jo da! 

Den etablerte rettsutøvelse er uten - synlig makabert lavmål. Til de som måtte ”huske” den  

avgjørende enighet på kollisjonsgrunnlag - forsøk å huske mht. det påfølgende saksforløp: 

Fylkesnemndas anføring av det avgjørende grunnlag for å framstille og beslutte Svanhild 

Jensen til ikke å være ”kvalifisert” som omsorgsutøvende.  

  

Etter ankebehandling v/Hålogaland lagmannsrett av rettsavgjørelsen fra Nord-Troms tingrett,  

ble befolkningen servert det følgende ”informative budskap” i flere sentrale medier: 

”Svanhild Jensen har nå tapt i tre rettsinstanser”. - Tapt og rettsinstanser!   

 

Hva utgjør fundamentet for de proklamerte tap? Rettsutøvelse i overensstemmelse med de 

grunnleggende rettsstatlige prinsipper? Ved henvisning til det anførte grunnlag for de 

foreståtte avgjørelser - hvordan kunne berettige betegnelsen rettsinstanser? 

 

Hvilket beslutningsgrunnlag er anført i ”retts”bøkene: Påstander og beskyldninger - groteske 

tendensiøse og spekulative framstillinger - sabotasje av fakta - ”saken som ikke angår saken”-

konstruksjoner. Personangrep - diskreditering, stigmatisering - og tilsøkt diagnostisering:  

Ikke kun av Svanhild Jensen, ikke kun av hennes familiemedlemmer, ikke kun av hennes 

øvrige nettverk, ikke kun av de som har framholdt vitneprov til hennes fordel, ikke kun av 

privat engasjerte sakkyndige, ikke kun av foresatte (skolesituasjon/arbeidsforhold) som har 

gitt henne gode skussmål - ikke kun av en befolkningsmajoritet i Burfjord - ikke kun… 

 

Etablert rettslig relevant: Sakkyndig diskreditering, stigmatisering og diagnostisering - av 

enhver som ”ikke passer” for arrangørene av de etablerte arrangement. Samtlige som ”ikke 

passer” for arrangørstabens åpenbarte - mangler problemforståelse, dømmekraft og innsikt. 

Mangler innsikt i egen situasjon. Mangler innsikt i den situasjon de nærmeste/de mennesker 

de til daglig omgås, befinner seg i. - Dette i motsetning til de sak-synsende kyndige. 

 

”Schizofreni-epidemi på Herøy”. Dette framholdt i anledning de mange som ga sin støtte til 

Kåre Torvholm og hans avsløringer av den omfattende fiskerikriminalitet mv. Hva angår 

”Svanhild-saken” måtte antallet ”ikke oppegående” mennesker - sakkyndig nødvendig - 

oppjusteres kolossalt fra tingrettsbehandling til ankebehandlingen for lagmannsretten. 

 

Hva er framholdt under pkt. IV. ”Rettens merknader” - og ergo - det anførte grunnlag for 

domsavsigelsen - i ”Rettsbok Nord-Troms tingrett” angjeldende sak 02 - 2076 A?  

Gjengivelse etter gjengivelse fra de sakkyndiges framstillinger av, og framførte påstander og 

beskyldninger mot Svanhild Jensen og hennes familie - er besørget framstilt - i fete typer!  
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Det er mobbing - ikke kun av Svanhild, men også av hennes familiemedlemmer - det aktuelle 

dommerteam i Nord-Troms tingrett - har ivaretatt.  

Det gjengis fra ”Rettens merknader” (rettsbok s.19): ”Mors manglende innsikt i barnas og i 

egen situasjon, forsterkes av at sentrale personer rundt henne heller ikke er i stand til å se at 

hun trenger ekstern bistand og således heller ikke motiverer henne for dette”. 

 

Selvfølgelig mangler de innsikt - også - de ”sentrale personer rundt henne”. Selvfølgelig 

mangler de innsikt når de har fått erfare hvilken type bistand de eksterne - som kaller seg 

hjelpeapparatet - er tilbydere av. Selvfølgelig mangler de innsikt når de enkelt evner å lese: 

”Min første stil”. 

 

Under ”Rettens merknader” er det ikke alene rettens omfattende kopiering av de rettslig 

oppnevnte sakkyndiges framstillinger av Svanhild som utviklingshemmet, og de foreståtte 

opptegninger av hennes kognitive evner/nivå, som langt overstiger det påtakelige. Hvordan 

det rapporterte er besørget framstilt - bør ettertrykkelig tilkjennegi formål og motiver.  

  

”Som fremhevet av psykolog Skjæveland vil personer i denne kategori utviklingshemmede”, 

skriver retten - og fortsettelig, to linjer senere, framholdt i fete typer: ”Videre uttaler han: 

”personer i denne kategorien vanligvis ikke skiller seg åpenbart ut fra andre voksne i utseende 

eller væremåte””. (Jfr. rettsbok s.11) - Til deg som kan lese sjøl. - Åpenbart. Åpen og bar 

grotesk stigmatisering - besørget framstilt fra sakkyndig og rett! Den påhengte setning ”En 

slik kategorisering blir dermed uforståelig dersom man ikke gjør en mer omfattende 

beskrivelse av funksjoner”, formildner intet hva angår den foreståtte framstilling.    

 

Under ”Rettens merknader” (rettsbok s.17) er det anført anklager mot Svanhild, for 

mediaeksponering. ”Hun (Svanhild) kan ikke se at dette (pressedekning) har negativ virkning 

for barna”. Og det fortsettes: ”Etter rettens syn viser imidlertid dette at Jensen ikke er i stand 

til å ta barnas perspektiv. Barna burde klart ha vært skånet fra eksponeringen i media. Det er 

beklagelig at verken mor eller andre har bidratt til dette”.    

 

Det beklagelige for den aktuelle rett, tilsvarende som for øvrige rettslige kokebokprodusenter, 

er at den vanlige kvinne og mann, via mediaeksponeringen, har fått kjennskap til en ganske så 

annen Svanhild enn den ”sakkyndig”-rapporterte og ”rettslig” kokebokframstilte.  

 

Om noe må være å framholde som klart, er det for det første at barn henholdsvis noen 

måneder og vel to år tilalderskomne, ikke skjønner det døyt av hva dette omhandler. Dernest, 

den oppmerksomhet mediaeksponeringen måtte innbefatte og tilhenvist hvordan de aktuelle 

sakkyndige har utbrodert det eldste barnets behov for nettopp oppmerksomhet - burde det ikke 

være å forvente at eksponeringen, som sådan, oppfattes som morsom og positiv? 

  

Registrer hvilke adresser det beskyldte innbefatter. Groteskt og patetisk søker retten å skyve 

barna framfor seg: ”Barna burde klart ha vært skånet fra eksponeringen i media. Det er 

beklagelig at verken mor eller andre har bidratt til dette”. - Eller andre! Opplagt adresse til 

”sentrale personer rundt henne”. Men, selvinnlysende ikke kun det. Hva må journalister og 

media med det framholdte være meddelt? Er det ikke: Hold dere vekke fra Svanhild! Må ikke 

det rettslig framholdte innebære meddelelse av: At de vi skal separere fra adgang til å være 

ekte mor og barn - glad i hverandre - må nødvendigvis også utestenges fra adgang til ytring.  

Henvist til de foreståtte framstillinger av Svanhild - måtte hun ikke være å tillate å meddele 

hvor oppegående, hun stikk i strid med det sakkyndig rapporterte - vitterlig er.  
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For, den aktuelle rett stanset ikke sin beklagelse angjeldende mediaeksponering med å 

framholde: ”Det er beklagelig at verken mor eller andre har bidratt til dette”. Under ”Rettens 

merknader” i ”Rettsbok Nord-Troms tingrett” er den følgende fortsettelse anført: ”I framtiden 

vil den belysning saken har fått, kunne være belastende for barna i deres nye omgivelser”.  

 

Hva må dette nødvendigvis klargjøre? ”Den belysning saken har fått”. Følgelig, om barna 

ikke hadde vært deltakende inkludert i mediaeksponeringen, skulle allikevel ikke saken vært 

belyst. Helgardert ytringsknebling. Den velkjente etablerte pakkeløsning. Enhver som skal 

utsettes for etablerte overgrep, må i tillegg besørges ytringskneblet. 

 

Det gjengis ytterligere fra ”Rettens merknader” framstilt i fete typer (rettsbok s.13): ”Bruun-

Hanssen (sakkyndig) konkluderer med at det vil ”innebære en betydelig risiko for et barns 

psykiske utvikling og helse og vokse opp sammen med en forelder som er psykisk 

utviklingshemmet i den grad tilfellet er for Svanhild””. 

 

Til de som med egne auer og egne ører har registrert Svanhilds ”beklagelige” meddelelser i 

”ruta”. Undertegnede kunne se og høre en ung kvinne som på eget initiativ stilte de korrekte 

spørsmål angjeldende den IQ-test hun var forbeholdt fra vedkommende som evner å skrive ”i 

den grad tilfellet er for Svanhild”. - Hun framholdt bl.a. å bli stilt spørsmål om hovedstaden i 

Nepal. Berettiget og korrekt - for selvinnlysende har denne type kunnskapsspørsmål - null 

med ”testing av intelligens” - null med IQ - å gjøre. Svanhild tilkjennega ergo i klartekst å 

oppfatte - det hun i henhold til rapportørene - ikke måtte være å tillate å evne å oppfatte! 

 

Det gjengis fra ”Rettens Merknader” (rettsbok s.18): ”Etter § 4-12 d, er det tilstrekkelig å 

foreta en framtidsvurdering av barnas situasjon. Det er således nok å påvise at det i framtiden 

vil inntre skade, uten at det på domstidspunktet trenger å foreligge alvorlig omsorgssvikt”.   

 

Nok å påvise at det i framtiden vil inntre skade. Hvilket IQ-nivå avleveres åpent og bart fra 

det rettslige ”ekspert”-hold? Er de blitt så vant til å begå bedrageriproduksjon - de rettslige 

aktører - at de ikke evner å oppfatte, hva de selv evner å tilkjennegi? Eller, er det en bevisst 

anvendelse av ord, uttrykk og betegnelser - tilsiktet å søke det påståtte framstilt som noe annet 

enn det vitterlig - er gitt mulig å kunne være? - NOK å påvise. - PÅVISE at det i framtiden.  

- VIL inntre skade! Den etablerte ekspertise påstår - å kunne påvise - noe som ikke er skjedd!   

 

Å bli fraranet sine barn - er tortur. For barn å bli fraranet sine foreldre - er tortur. Det er 

rettslig utbrodert at Svanhild for framtiden ikke vil kunne bidra tilfredsstillende positivt til 

sine barns utvikling. - Nei, det er det kun ”synske eksperter”, spekulanter, faktasabotører mv.  

- tiltrengte av ytringsknebling for de det produseres påstander og beskyldninger mot - som vil 

evne ”å bidra til” i Den etablerte stat i staten. 

  

Det yrer og kryr av spekulative framstillinger i den sakkyndige produksjon forelagt og tatt til 

etterretning av så vel tingrett som lagmannsrett. Det gjengis fra ”det sakkyndige” produserte:   

”Når jeg kommer tilbake kl. 1500 er ikke Ida hentet og mor har fått besøk av Idas gudmor.  

Jeg spør Gudmor om hun vet hvem jeg er og hva jeg gjør der. Hun svarer ”nei” og blir 

sittende i sofaen og stirre på meg. Etter en stund spør jeg mor om hun ikke kan hente Ida. Mor 

avtaler da med Gudmor at hun skal være her og passe Ella som ligger og sover i vogna. 

Gudmor går ut i gangen og står der til mor kommer tilbake 1520 med Ella”, skriver ”den 

sakkyndige”. Registrer i tillegg til ”goddag mann hostesaft”-produksjonen hvordan samtlige 
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”personer rundt” Svanhild søkes stigmatisert. - ”Blir sittende i sofaen og stirre på meg” - ”Går 

ut i gangen og står der”. - Burde Gudmor ønsket å samtale med ”eksperten”? 

  

I det påfølgende avsnitt, under overskriften ”Samspillobservasjon”, fortsettes det sakkyndig:  

”Mor setter seg ned med Ida i armkroken i sofaen med pekebok som dagen før. Etter kort 

stund sier mor at hun må ta av potetene. Kommer tilbake og setter seg igjen ned med pekebok. 

Fin dialog mellom mor og Ida. Mor overfortolker Ida og hjelper henne dermed med begreper. 

Situasjonen er fin men stopper fort ved at mor sier at nå må hun lage middag - går på 

kjøkkenet. Ida sutrer. Som dagen før er TVen på. Ida setter seg i en barnesofa og ser på TV”. 

 

Noen som måtte kjenne seg igjen, eller? Uten eksperter, hvordan skulle barn bli kvitt sin mor?    

Hvordan kan en befolkning komme til å tro at mobbing og ”Min første stil”-produksjon er 

høyverdig vitenskapelig funderte framholdelser? Hvorfor nødvendig å produsere nedrakking 

og diskreditering? Hvorfor nødvendig å søke stigmatisert enhver som innehar tilknytning til 

Svanhild? Hvorfor nødvendig å framstille som påtakelig ordinære gjøremål? Hvorfor tåles 

ikke åpenhet? Hvorfor må de som skal utsettes, ikke være å forbeholde adgang til ytring? 

Hvordan kan en befolkning komme til å tro… 

 

Rettsbok fra Nord-Troms tingrett angjeldende sak nr. 02 - 2076 A - det framholdte under 

”Rettens merknader” lagt til grunn for den påfølgende domsavsigelse: Er dette rettsutøvelse i 

overensstemmelse med rettsstatlige prinsipper? Makabre spekulative framstillinger, grotesk 

stigmatisering ikke kun av Svanhild, men også av samtlige ”sentrale personer rundt henne”.  

Framtidig påvisning - og en IQ-test opptatt, under mildt uttrykt, kritikkverdige betingelser.  

Ensidig vektlagt mht. domsavsigelsen - det rapportframstilte og øvrige uttrykte fra de rettslig 

oppnevnte sakkyndige. Gitt at et påviselig grunnlag for den begåtte domsavsigelse kunne 

framholdes: Hvordan begrunne nødvendighet av de gjengitte ”sakkyndige” framstillinger?   

--- 

Svanhild Jensens barn ble frarøvet sin mor. Det aktuelle saksforhold, det anførte grunnlag for 

samt den påfølgende domsavsigelse fra Nord-Troms tingrett angjeldende sak 02 - 2076 A, ble 

anket inn for lagmannsretten. Fylkesnemndas IQ-test-funderte beslutning tillagt det anførte 

grunnlag for domsavsigelsen fra Nord-Troms tingrett - gitt dette utgangspunkt og intet annet 

framholdt i forkant av den foranstående lagmannsrettsbehandling: Måtte det være vanskelig å 

oppfatte hvilken situasjon Svanhild Jensen følgelig ville befinne seg i?  

   

I det påfølgende vil det vesentligste tilkommet i tidsforløpet mellom domsavsigelsen fra 

Nord-Troms tingrett og ankebehandlingen ved Hålogaland lagmannsrett, bli gjennomgått.  

Etter flytting til foreldrenes bopel i Burfjord, ble Svanhild Jensen tilsatt i stilling ved Gargo 

pleie- og sykehjem i hjemkommunen. I tilknytning til skifte av advokat, ble sakkyndige 

engasjert fra dette hold. Innholdet i rapportene utferdiget av Lena Hellblom Sjøgren og Joar 

Tranøy adskiller seg sterkt fra det framstilte i de rettslig oppnevnte sakkyndiges rapporter. En 

ny IQ-test ble gjennomført og med et ganske så annet resultat for Svanhilds vedkommende.  

Og, Kvænangen kommune v/formannskapet presenterte et utspill hvor det ble anmodet om å 

komme fram til en løsning som innebar at Svanhilds barn kunne bli tilbakeført til sin mor. 

 

Til sistnevnte først. At formannskapet følgelig går i utakt med såvel den advokat som 

representerer kommunen som med ”eget” barnevern, må skinne klart igjennom. Det gjengis 

fra formannskapets utspill: ”Det er vårt bestemte inntrykk at innbyggerne i Kvænangen nå 

forventer at denne saken finner sin løsning slik at barna snarest kommer tilbake til 

Kvænangen”. Og videre: ”I likhet med folk flest vil vi ikke ha flere opprivende og vonde 

rettssaker om disse barna”.     
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”Knusende rapport mot barnevernet”. Denne overskrift anvendt av avisen Framtid i Nord 

22.07.03. Det henvises til foreliggende av rapport utarbeidet av sakkyndige engasjert av 

Svanhild Jensens advokat. Samtidig publiserer avisen et intervju av Svanhild Jensen under 

overskriften ”Ungene skal hjem”. Gjennomføringen av ny IQ-test omtales, men viktigst i den 

aktuelle sammenheng er hva Svanhild Jensen selv uttrykker. Selvfølgelig er hun glad for at 

den nye IQ-testen ”så klart viser at barnevernets sakkyndige har tatt feil”, meddeles det. Men, 

det er fortsettelsen som er å tillegge oppmerksomhet: ”hun er ikke særlig begeistret for at en 

slik test skal legges stor vekt på når det kommer til omsorgsevne”. Svanhild uttaler: ”En slik 

test må ikke få lov til å bli avgjørende for om folk er omsorgspersoner eller ikke”. At dette var 

i overensstemmelse med det framholdte i den tilkomne rapport, skal jeg senere komme tilbake 

til. Det vesentlige å registrere er den oppfattelsesevne Svanhild Jensen tilkjennegir i enhver 

sammenheng hun gis adgang til utadrettet ytring.  

 

Framtid i Nord bekjentgjør i telefonhenvendelse å ha konfrontert Kvænangen kommunes 

advokat, Ulf E. Hansen, ”med rapporten som er på vei”. Til avisen meddeler Hansen: ”Jeg får 

lese dette når jeg kommer hjem fra ferie for å finne ut hvilke vurderinger som er gjort”.    

 

Dagen derpå (23.07.03) ”lyser det” fra avisen Nordlys’ forsideoppslag: ”Svanhilds IQ fra 53 

til 95”! - ”Svanhilds IQ er nesten doblet på et år skal man tro både fjorårets og en helt fersk 

test”, meddeles det i forsideoppslaget. Og det vises til begjæring fra Svanhild Jensens advokat 

”om at tobarnsmoren må få barna tilbake inntil ankesaken i september er behandlet”. 

 

”Fra 53 til 95 i IQ på et år”. På side 6 i samme avis overskriftsgjentas Svanhilds ”IQ-økning”. 

Professoral kommentar til ”fenomenet” er innhentet. Til de som måtte undres over årsak til at 

jeg gjengir mediaoppslag, og ikke kun omtaler forhold som utad ikke er bekjentgjort - vil jeg 

”svare” med å stille spørsmålet: Hva er bekjentgjort?       

 

Et manipulerende spill synes å utgjøre en etterrettelig betegnelse hva angår det framstilte i 

Nordlys. De glorifiserte oppsalg angjeldende og den nær ensidige konsentrasjon til IQ og IQ-

testing - må ikke dette framstå som søkt formålsbelagt med å avlede oppmerksomheten fra det 

sentrale saksangjeldende forhold?  

 

I tilknytning til oppslaget 23.07.03 bekjentgjør Nordlys 2 stk. ”Ingen kommentar”. - ”Trond 

Bruun Hanssen, sjefspsykolog i Tromsø kommune og mannen som testet Svanhild Jensens 

intelligens første gang, ønsker overhodet ikke å kommentere saken”, meddeles det. Videre 

opplyses det at ”Det lykkes ikke Nordlys i går å få tak i kommunens advokat, Ulf E. Hansen. 

Det vises til foregående dags bekjentgjøring fra Hansen til avisen Framtid i Nord: ”Jeg får 

lese dette når jeg kommer hjem fra ferie (…)”. 

 

Den påfølgende dag (24.07.03) er opplagt advokat Hansen ”mer enn kommet hjem fra ferie”!  

Avisen Nordlys meddeler på forside: ”Omstridt sakkyndig”. Fra den påfølgende artikkel (s.8) 

gitt overskriften ”Sprek og omstridt sakkyndig”, gjengis fra ingressen: ”Joar Tranøy, Svanhild 

Jensens egen sakkyndige, er omstridt innenfor egne kretser. Kommunens advokat, Ulf E. 

Hansen, synes det er svært beklagelig at Jensen har oppnevnt en sakkyndig på egen hånd”.      

   

Det burde framstå som pinlig å evne denne type vinklede framstillinger. At advokat Hansen 

”plutselig” kan kommentere, og uttrykker ”svært beklagelig”, hva angår de disposisjoner den 

annen part selvinnlysende må være fri til - kan umulig tiltrenge utdypende forklaring. 

 



 103 

Men Nordlys hadde langt mer å opplyse. Det gjengis: ”Tranøy selv har i intervju fortalt at han 

av kolleger blir betraktet som ”useriøs”. Før Tranøy begynte å jobbe i PP-tjenesten i Oslo, var 

han tilsatt på høyskolen i Østfold. Hvor han ifølge seg selv ble ”mobbet ut””. Burde ikke 

Nordlys være å avkreve kildetilhenvisninger og redegjørelse for bakgrunn/sammenheng, når 

”bekjentgjøringer” av denne karakter framholdes? Hva angår Tranøys rapport meddelte 

Nordlys: ”I sin rapport konkluderer han med at hun (Svanhild) har gode omsorgsevner, og den 

hjelp hun eventuelt har behov for, får hun av familien og nettverket rundt seg”. - Må det 

kunne forespørres om Nordlys innehadde tilgang til Tranøys rapport?           

 

Det er, omtalte til tross, avisen Nordlys’ oppfølgende oppslag 25.07.03, som ”tar kaka” i den 

aktuelle sammenheng. Dette såvel hva angår det framholdte under overskriften ”Testing, 

testing, 1-2-3” - som de innhentede opplysninger og kommentarer. Samt tilhenvist sistnevnte, 

hva det er utelatt å bekjentgjøre. 

 

”Tranøy ikke godkjent som sakkyndig”, utbretter avisen i fete overskriftstyper. Fra ingressen 

gjengis: ”Departementet har ikke godkjent Joar Tranøy som sakkyndig i barnevernssaker.  

Rapporten hans er et partsinnlegg for Svanhild, sier psykolog Elisabeth Backe-Hansen”. 

  

At Tranøy, hva det aktuelle saksforhold angår, ble engasjert av Svanhilds advokat, medfører 

ganske enkelt riktighet. Ergo, hva så? Hvorfor forsøke gjort et nummer av faktiske forhold? 

Fra det Nordlys-opplyste 25.07.03, gjengis videre: ”Psykolog Backe-Hansen sier det ikke er 

uvanlig at foreldre nekter å godta sakkyndige som retten oppnevner. Det blir da forhandlinger 

mellom barnevern, foreldre og domstol om hvem som skal foreta utredninger og vurderinger. 

- Vanligvis lønner det seg å være samarbeidsvillig i slike saker”, sier Backe-Hansen.   

  

Hvordan kan en befolkning komme til å tro… - Sammenstill det nedfelte i ”Rettsbok Nord-

Troms tingrett”, med tilkjennegivelsen av: ”Vanligvis lønner det seg å være samarbeidsvillig i 

slike saker”. Hvilken type påstander og beskyldninger, ble besørget framstilt - mot Svanhild 

Jensen og hennes familiemedlemmer - ”fra de det lønner seg å samarbeide med”?   

  

Den uomtvistelig tilsøkte diskreditering av Tranøy - hvorfor ble det unnlatt å tilkjennegi hans 

formelle kvalifikasjoner? Dette ikke minst tilhenvist det meddelte fra de etterlysende av 

kompetanse. At Tranøy ”kun” har avlagt 4 stk. embetseksamener - at han bl.a. innehar 1. 

amanuensis-kompetanse i psykologi og magistergrad i kriminologi - kan de rekke opp hånda 

de som måtte kunne skilte med noe i nærhet av tilsvarende. 

 

Ei det benevnte var tilstrekkelig for avisen Nordlys - hva angår ”informasjonsformidling”. 

Det bekjentgjøres i avisens oppslag 25.07.03 at: ”Svanhild Jensens døtre på et år og tre år bor 

i hos fosterforeldre i Midt-Troms. En bekjent av paret forteller at der har jentene et utmerket 

hjem. - De bor hos et barnløst ektepar som tar seg veldig godt av dem, og jeg blir frustrert når 

jeg leser i avisen at de gråter og vil hjem til Svanhild. Den eldste sutrer når hun har truffet 

mora og må dra fra henne igjen. Ellers gir begge uttrykk for at de trives og finner godt seg 

veldig godt til rette, sier kvinnen”.       

  

Om noen måtte tro at jeg har fusket hva angår den språklige framstilling - anskaff Nordlys 

datert 25.07.03. At avisen fant det nødvendig å trykksette anonymt funderte bekjentgjøringer 

som den ovenfor gjengitte, bør ikke det indikere belegget for det framstilte?    
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”Tror du dette er et bestillingsverk fra advokaten”? Dette spørsmålet stilt av avisen Nordlys 

24.07.03. - til kommunens og motpartens advokat, Ulf E. Hansen. At spørsmålet omhandlet 

Tranøys framholdte rapport, og fra 53 til 95 - bør umulig kunne overraske. 

 

Bestillingsverk. - De utferdigede sakkyndigrapporter til det aktuelle saksforhold: Det er på 

intet vis nødvendig å besitte spesiell bakgrunn for å oppfatte at det må være mer enn 

divisjonsforskjell hva angår faglig integritet og etterrettelighet - ved sammenstilling av det 

framholdte i Hellblom Sjøgrens og Tranøys rapporter - med det avleverte i ”Min første stil”. 

 

Til sistnevnte ”nivå”-utfoldelse. Hvorfor er ikke du blitt opplyst om Svanhilds vel 2 år gamle 

kulestøterske? Hun som kaster tunge gjenstander i lufta. - ”Psykolog Skjæveland vurderte å 

gripe inn, da situasjonen rett og slett ble risikabel for Ella (minstebarnet)”, skriver tingretten. 

At Ella ”rett og slett” lever etter å ha blitt utsatt for et bombardement fra kulestøter’n over 

måneder, uten den inngripende tilstede - hvordan kan retten ”rett og slett” forklare det? At 

Ella ikke bærer den minste antydning til å ha vært utsatt for noe som helst, kan årsaken være 

at kulestøter’n har tatt treningspause - ”rett og slett” satt seg i barnesofaen for å se på TV?  

 

Tillagt de omtalte forhold inntrer ytterligere alvor henvist til de tilkjennegivelser Tranøy 

kunne framholde. Tranøy henviser bl.a. til de meddelelser han ble forbeholdt fra Svanhild 

Jensens klasseforstander i ungdomsskolen, Joel Greaker, rektor Jan Isaksen samt 

kommunelege Kjell Nysveen. De nevntes faglige bakgrunn tillagt omfang av nærhetlig 

kontakt, bør tilsi at øvrige, utenfor den nære familie, vanskelig kunne være bedre kvalifisert 

for å uttale seg mht. Svanhilds kognitive evner/nivå. - Barnevernets representanter vil til 

sammenlikning kunne vise til et svært perifert kjennskap til Svanhild. 

  

Det kan konstateres at det framholdte fra Greaker, Isaksen og Nysveen distanserer seg 

betydelig fra de nedfelte framstillinger av Svanhild i de rettslig oppnevnte sakkyndiges 

rapporter. Når det i tillegg framkommer at det uttalte fra de ovenfor benevnte er uetterrettelig 

gjengitt i rapportene produsert av sakkyndige Bruun-Hanssen og Skjæveland - må det ikke    

følgelig være tilkjennegitt hvilken type virksomhet som utøves fra dette hold?  

  

Det vises til Tranøys rapport (s.12) og det framholdte under overskriften ”Vurdering av 

Svanhild Jensens skoleprestasjoner”. Innledningsvis viser Tranøy til sakkyndige Skjævelands 

konklusjoner forelagt Nord-Troms tingrett hva angår Svanhilds påståtte kognitive 

funksjonssvikt. Fortsettelig gjengis det fra Skjævelands rapportuttalelser og oppfatninger 

denne sakkyndige har uttrykt å være meddelt fra klasseforstander Greaker og rektor Isaksen.  

 

Skjæveland har bl.a. framholdt at Svanhild Jensen skal ha fått støtte på offentlig eksamen i 

matematikk. Tranøy kan (s.13) tilkjennegi: ”Det medfører ikke riktighet at Svanhild Jensen 

fikk støtte på offentlig eksamen i matematikk som Skjæveland påstår at Greaker har uttalt”.  

”Skjæveland henviser for øvrig til rektor Jan Isaksen som angivelig skal ha uttalt forbauselse 

over Svanhilds karakter i naturfag”, skriver Tranøy (s.14). Selv kan han meddele å være  

tilkjennegitt: ”Rektor Isaksen tilbakeviser den påståtte forbauselse”.       

  

Under avsnittet gitt overskriften ”Sosial kompetanse og kommunikasjon (s.16) framholder 

Tranøy: ”En sentral primærkilde er kommunelege Kjell Nysveen. Han er kanskje den av de 

kommune-ansatte (unntatt skolelærere) som kjenner Svanhild Jensen best”. Nysveens 

meddelelser til Tranøy burde vært gjengitt i sin helhet, men jeg finner det tilstrekkelig å 

begrense meg til følgende: ”Kommunelege Nysveen uttaler at det ikke kan påvises trekk ved 

Svanhild Jensens væremåte som diskvalifiserer henne som adekvat omsorgsperson”.      
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Tranøy bekjentgjør (s.17 samme avsnitt): ”Det er merkverdig at kommunelege Nysveen ikke 

ble kontaktet for intervju av første sakkyndige Bruun-Hanssen sett på bakgrunn av den 

informasjon man måtte vite Nysveen hadde om Svanhild Jensen. Kommunelege Kjell 

Nysveen ringte selv for å be om å bli intervjuet. Resultatet ble ”Kort samtale med 

kommunelege””. Sistnevnte gitt henvisning til Bruun-Hanssens rapport (s.2).   

Tranøy viser videre til at sakkyndige Skjæveland har framholdt at ”kommunelegene” (tre 

ansatte leger i kommunen) oppfattet Svanhild Jensen som svak kognitivt: ”Imidlertid ser det 

ut som at alle mener at mor fungerer svakt kognitivt”. Dette anført s.39 i Skjævelands rapport. 

Tranøy kan bekjentgjøre: ”Kommunelege Nysveen har tilbakevist dette utsagnet”. 

 

Under de påfølgende avsnitt gir Tranøy en beskrivelse av Svanhild Jensens omsorgskapasitet. 

Og, han meddeler barnas reaksjoner fra tilstedeværelse ved Svanhilds møte med sine barn i 

etterkant av den foreståtte omsorgsoverdragelse. At eldstejenta bekjentgjorde hvem som var 

mamma - og ergo hvor hun hørte til - uttrykte hun i den klareste klartekst:  

”Mamma heter Svanhild”!  

 

Den ”nye” IQ-testen ble ikke vektlagt av Tranøy til hans konkludering som følger:  

”Svanhild Jensen er godt utrustet til å ta vare på sine barn og gi dem den omsorg de trenger”. 

En konkludering doktor philos Lena Hellblom Sjøgren kunne gi sin tilslutning til.  

  

Til avisen Framtid i Nord uttalte Svanhild Jensen: ”En slik test må ikke få lov til å bli 

avgjørende for om folk er omsorgspersoner eller ikke”. At Tranøy allikevel anbefalte 

Svanhild å gjennomføre en ”ny test”, innehar den enkle forklaring at den presenterte  

test (IQ 53) var tillagt den aktuelle betydning mht. ”bestemmelse” av hennes kognitive nivå.   

 

”Testing, testing, 1-2-3”. Under denne overskrift i en spalte titulert ”Søkelys” finaleutdypet   

Nordlys 25.07.03 - en kampanje som må være fortjent til betegnelsen desinformasjon. Som 

ingress til den tilsøkt intellektuelle, men vitterlig makabert tendensiøse framstilling, 

utbasunerer avisens vitende: ”Selv om alle sier at IQ-tester er noe tull, så har alle lyst til å 

skåre så høyt som mulig. For Svanhild Jensen ble dette tvingende nødvendig”.    

 

Svanhild ønsket ikke gjennomføring av ”ny IQ-testing”. Kanskje et forsøk på å lese det 

meddelte i Tranøys rapport ville kunne forårsaket antydning til etterrettelige gjengivelser i 

avisen Nordlys? ”Å skåre så høyt som mulig” - ”For Svanhild Jensen ble dette tvingende 

nødvendig”. Underforstått - Tranøys utførte test skulle være et bestillingsoppdrag. Det 

Nordlys-evnede burde kvalifisere for oppspikring. Med tillegg av motivgrunnlag!  

 

Henvist til omstendigheter og gitt de betingelser Svanhild ble forbeholdt for å kunne prestere, 

kan umulig ”fra 53 til 95” framholdes som noen merkverdighet. Hun har tilkjennegitt å være 

uten tillit til sakkyndige Bruun-Hanssen. Hvilket også må framstå som berettiget tilhenvist de 

framstillinger denne aktør har forestått av henne. I tillegg ble hun utsatt for gjentatte 

avbrytelser, og ergo sviktende forutsetninger mht. konsentrasjon, i forbindelse med Bruun-

Hanssens ”testgjennomføring”. Tranøy vedgår åpent i sin rapport å ha søkt å tilrettlegge for at 

Svanhild skulle befinne seg best mulig komfortabel ved gjennomføring av testen. Mer burde 

det ikke være nødvendig å tillegge hva angår de foreliggende testresultater. 

  

”Tror du dette er et bestillingsverk”? Tilhenvist det informasjonsformidlede i Nordlys, burde 

ikke det framstilte i avisen være berettiget til betegnelsen: Til-rette-leggelse av føringer?   

Hvordan kan en befolkning komme til å tro…  
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Den lokale avis, Framtid i Nord, fortjener anerkjennelse fra den vanlige kvinne og mann, for 

sin dekning av det aktuelle saksforhold. 

--- 

I et tilsvar til den kollektive merkelappklistring de var blitt utsatt for - gikk ikke mindre enn  

tolv av Svanhild Jensens nære familiemedlemmer, i Nordlys 10.05.03, under overskriften 

”Svanhilds familienettverk” - til et meget berettiget motangrep. I innlegget ble bl.a. følgende 

gjengitt fra det anførte i ”Rettsbok Nord-Troms tingrett”: ”Et sentralt forhold er at verken 

Svanhild eller hennes nærmeste har noen problemforståelse for situasjonen. Hennes 

omgivelser kan da heller ikke være noen støtte i forhold til hennes begrensninger i 

omsorgen”. Det oppfølgende spørsmål fra Svanhilds familiemedlemmer: ”Hvordan i all 

verden kan Kvænangen kommune ved advokaten påstå noe sånt? Hvor er dette dokumentert”? 

 

Dokumentert? Nei, dette er personangrep. Relevant juristeri-produsert sjikane. Av tilsvarende 

karakter som vedrørende ”Bygdepostsaken” - og, den øvrige lange rekke av arrangementer.  

 

I ”Rettsbok Nord-Troms tingrett” er det søkt framstilt som at den famøse IQ-test, ikke er 

vektlagt. Verre enn forbasket vrøvl! For, evner man å lese en tekst, vil noe ganske så annet 

framgå. Som underbygging av IQ-testen (gjennomført på såvel utilbørlig som sviktende 

grunnlag), er anvendt ”Min første stil”-produksjonen. Denne makabre kombinasjon for ”å 

fastslå” Svanhilds kognitive nivå. Dette på etablert avskyeligste vis premissgrunnlagt for 

domsavsigelsen. Ikke nok med at det er framstilt som påtakelig å utføre ordinære gjøremål - 

det er endog evnet sakkyndig stigmatisering av å være barn - som barn!  

--- 

Det framgår fra ”Rettsbok Nord-Troms tingrett” at det framholdte fra de rettslig oppnevnte 

sakkyndige, Bruun-Hanssen og Skjæveland, ble lagt til grunn for den begåtte domsavsigelse. 

Til ankebehandlingen av saksforholdet for Hålogaland lagmannsrett - ble Skjæveland  

re-oppnevnt som rettslig sakkyndig. 

  

At utøvelse av denne rollen skal innebære partsuavhengig opptreden, burde framstå som 

selvinnlysende. Tilhenvist de foreståtte gjengivelser fra det framstilte fra sakkyndige 

Skjæveland, hvordan kunne hevde at dette kravet ble ivaretatt? Dette gitt som utgangspunkt: 

Hva ble evnet framholdt fra sakkyndige Skjæveland i dennes beretning forelagt Hålogaland 

lagmannsrett - i anledning ankebehandlingen av det aktuelle saksforhold?      

 

Etter innledningsvis sedvanlig å ha meddelt mandatoppfattelse, overgår det påfølgende 

framstilte fra Skjæveland - hva det burde være å tillate framholdt - selv i en partsforklaring. 

 

Henvist til den forutgående produksjon av påstander og beskyldninger mot Svanhild Jensen 

og hennes familiemedlemmer, burde det framstå som makabert at sakkyndige Skjæveland 

kunne anse seg som berettiget til å søke det framstilt som ”så vidt spesielt” - som påtakelig - 

at Svanhild Jensen ikke ønsket å utsette seg for ytterligere framstillinger for denne aktør.     

 

De påfølgende gjengivelser fra sakkyndige Skjævelands beretning av 14.08.03 - forelagt 

Hålogaland lagmannsrett - ”snakker for seg sjøl”. 

 

”Under morgenkaffen på helsehuset diskuterte man avhentingen/flyttingen av Svanhilds 

(heretter kalt mor) barn. Helsesøster hører da kommunelege Ribe si at det ikke er sikkert at 

det er noen barn å hente når den tid kommer. Han er blitt kontaktet av noen i mors 

støttegruppe med forespørsel om at han kan være tilsynslege for barna dersom de går i 
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kirkeasyl”. - Jeg stanser foreløpig her. For hva annet er dette enn ”sladder i full åpenhet” - på 

helsehuset? Til tross for tilbakevist fra en rekke hold, opprettholder sakkyndige Skjæveland 

nevnte ryktebørskonstruerte framstilling i sin beretning til lagmannsretten.     

 

”Ved hentingen fikk barnevernet bistand fra politiet”, framholder Skjæveland - og fortsetter 

ytterligere sakkyndig: ”Under avhentingen var det en folkemengde utenfor som ropte og 

skrek”. Etter en kort beskrivelse av overbringelsen av barna, meddeles det partsuavhengig: 

”Barneverntjenesten mener at plasseringen har vært meget vellykket. Begge barna har 

tilpasset seg utrolig bra i fosterhjemmet. Man ser en utrolig utvikling spesielt på Ella. Hun er 

ikke til å kjenne igjen ved at hun nå er meget aktiv og frampå”. - Meget vellykket! - Tilpasset 

seg utrolig! - En utrolig utvikling. - Ikke til å kjenne igjen! Må det ikke framstå som åpent og 

bart hva det innbefatter å bli tilkommet - åpenbaringer av rettslig relevant art? 

 

I det påfølgende avsnitt prosederer sakkyndige Skjæveland på vegne av de barnevernstilsatte i 

Kvænangen kommune. Det rettes angrep mot kommunens øverste politiske organ. ”Når man i 

tillegg til dette vet at barnevernsansatte i kommunen mottar trusler, spytting, hærverk etc., ser 

man at dette etterlater de kommunalt ansatte barnevernsarbeidere i en truet situasjon hvor de 

heller ikke opplever at de har støtte fra sine overordnede”, er det framholdt fra Skjæveland. 

 

Og så kjem prosedyre-”kluet”: ”For denne saken innebærer dette at det er meget vanskelig å 

se for seg hvordan disse to barna (Svanhilds barn) skulle kunne få et profesjonelt barnevern i 

Kvænangen kommune i tiden framover”. - Kan det være nødvendig å kommentere? 

  

Det neste avsnitt i sakkyndige Skjævelands beretning framholdt for Hålogaland lagmannsrett 

er gitt overskriften ”Besøk i fosterhjemmet”. Her tilkjennegir den sakkyndige bl.a. følgende:  

”Når det gjelder besøk fra mor går disse greit på alle måter foreteller de. De ser heller ikke 

reaksjoner på noen av jentene etter at mor har vært der. De har opplevd det som rart at der 

ikke har vært noen skriking etter at mor har reist. Fostermor har snarere vært beskjemmet over 

at Ida har løpt mot henne etter besøk fra mor og ropt mamma, mamma til fostermor. Hun har 

tenkt på at dette må være sårt for mor”. - Ganske så andre reaksjoner fra Ida, i forbindelse 

med adskillelse etter besøk fra Svanhild - det - er observert av flere enn Tranøy!  

 

Under de avsluttende vurderinger framholder sakkyndige Skjæveland: ”Barna ser ut til å ha 

kommet til et fosterhjem med raushet og ro, og med forutsetninger for å kunne tilby disse 

barna en god plattform i livet. De har klart knyttet til seg barna. Selv om de er klar over hvilke 

prosesser som går og selv om de opplever mediefokuset som tøft”. Skjæveland bekjentgjør 

videre: ”De (fosterforeldrene) har også opplevd det som en påkjenning at noen anonymt har 

gitt ufordelaktige opplysninger om dem som fylkesmannen senere har måttet ta stilling til”. 

 

Avslutningsvis konkluderer sakkyndige Skjæveland: 

”Slik undertegnede vurderer det er barna nå i et fosterhjem som har gode forutsetninger for å 

gi barna den plattform de trenger for vekst. Det er å håpe at situasjonen rundt dem nå kan bli 

stabil og rolig slik at disse forutsetningene får virke.” 

 

Er det fosterhjemmet og de ”gode forutsetninger” som her kan tilbys ”for å gi barna den 

plattform de trenger for vekst” - saksforholdet omhandler? Hva med Svanhild Jensen? Er hun 

ikke av sakkyndige Skjæveland framstilt som en nær ”tilfeldig besøkende” i fosterhjemmet?  
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Hvordan ”få til” - ikke å forstå - at det må være komplett saksirrelevant hvilken ”plattform”  

fosterfamilier kan tilby? Auksjonering av barn til de som ”passer best” for sakkyndige 

produsenter - av ”saken som ikke angår saken” - må utgjøre trivelige etablerte tilstander?  

 

Tilkjennegitt det presterte og presenterte i sakkyndige Skjævelands beretning, forelagt 

Hålogaland lagmannsrett: Hvilke parter skulle rettsforhandle i lagmannsretten? Jeg tillater 

meg å henvise til et helsideinnlegg signert undertegnede, publisert i avisen Framtid i Nord 

27.09.03. - Den anvendte overskrift: ”Fakta - versus - ”saken som ikke angår saken””.    

Hålogaland lagmannsretts produksjon innehar ingen tilhørighet i en rettsstat! 

”Bullshit”. Dette uttrykt fra Svanhild Jensens klasseforstander i ungdomsskolen, Joel Greaker, 

i en kort kommentar til NRK-Dagsrevyen, umiddelbart i etterkant av at han hadde avgitt sitt 

vitneprov for Hålogaland lagmannsrett. Angående hva uttrykte Greaker, med berettiget 

harme, den aktuelle betegnelse?   

 

Den 10.11.03 forelå premissangivelse og den påfølgende domsavsigelse fra Hålogaland 

lagmannsrett vedrørende ankebehandlingen av det aktuelle saksforhold. At det framstilte fra 

lagmannsretten er kvalifisert for betegnelsen ”Bullshit” - er ingen overdrivelse. Hinsides 

rettsstatlig er den rettsutøvelse lagmannsretten har undertegnet. - Hva glitrer med fravær - i 

den presenterte ”rettsbok”? 

 

De rettslige framstillinger av Svanhild Jensen som psykisk utviklingshemmet - hvor måtte 

klasseforstander Greakers og øvrige vitners imøtegåelse av det påståtte - være gjort rede for i 

lagmannsrettens produksjon? Hvor måtte det være tilkjennegitt i lagmannsrettens produksjon 

at rettslig oppnevnt sakkyndige Skjæveland har framholdt uetterrettelige gjengivelser av hva 

han ble meddelt fra bl.a. kommunelege Nysveen, rektor Isaksen og klasseforstander Greaker? 

Dette ettertrykkelig bekreftet av Greaker i form av den enkle og lettfattelige betegnelse av det 

framstilte angjeldende Svanhild: ”Bullshit”.     

 

”Speedily by a court” - kontradiksjonsprinsippet. Imøtegåelse tilhører det sentrale fundament 

for rettsstatlig rettsutøvelse. Som erstatning for å tilkjennegi det framholdte i vitneprov på 

vegne av saksforholdets ene part - som erstatning for kontradiksjon - hvilken type rettslig 

relevant produksjon er besørget ivaretatt fra Hålogaland lagmannsrett?  

 

Diskreditering, stigmatisering - tilsøkt diagnostisering - av samtlige som framholdt vitneprov 

på Svanhilds vegne. Diskreditering og stigmatisering av Svanhilds familiemedlemmer, hennes 

øvrige nettverkspersoner, hennes foresatte i skolesituasjon, hennes foresatte i arbeidsforhold, 

av sakkyndige som har uttalt seg på hennes vegne.      

 

Høyst oppegående voksne mennesker representerende et bredt yrkes, kunnskaps- og 

erfaringsgrunnlag - samtlige blir til ”kasus” - i Hålogaland lagmannsretts framstilling. 

Følgelig skal lagmannsretten - være gitt anledning til - ”å se bort fra” hva de har tilkjennegitt,  

uomtvistelige fakta inklusive! Være gitt anledning til ”å se bort fra” kontradiksjonsprinsippet. 

- Være i sin ”fulle rett” til å begå sabotasje av de grunnleggende rettsstatlige prinsipper. 

 

Hålogaland lagmannsrett avslutter sin framholdelse som følger:  

Domsslutning: 1) Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse stadfestes.  

 

”Svanhild Jenssen har tapt i tre rettsinstanser”. Denne ”headline” anvendt av flere sentrale 

medier i tilknytning til domsavsigelsen fra Hålogaland lagmannsrett. Fra det anførte (s.6) til 

den aktuelle domsavsigelse gjengis fra det framholdte fra Svanhilds motpart v/kommunens 
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advokat: ”Barnevernloven gir ikke adgang til å frata foreldrene omsorgen fordi de har for lav 

intelligens. Fokuseringen på IQ i denne saken er en mediaskapt avsporing”.   

 

Å huske! Å evne - ”å legge to ark ved siden av hverandre”. Hva ble anført fra den første 

instans som behandlet det aktuelle saksforhold - Fylkesnemnda. Det gjengis: ”Testen er, etter 

nemndas oppfatning, en pålitelig og godt utprøvd test som brukes i stor utstrekning i Norge og 

andre vestlige land. Den sakkyndige har også stor erfaring i å foreta slike tester, og nemnda 

legger derfor i hovedsak resultatene på denne testen til grunn for sin vurdering”. 

Fylkesnemnda: ”legger derfor i hovedsak resultatene fra denne testen til grunn for sin 

vurdering”. - Kvænangen kommune v/kommuneadvokaten: ”Barnevernloven gir ikke adgang 

til å frata foreldrene omsorgen fordi de har for lav intelligens. Fokuseringen på IQ i denne 

saken er en mediaskapt avsporing”. Å avlevere bekjentgjøring av - var det ”egen IQ”? 

 

”Svanhild Jensen har tapt i tre rettsinstanser”. - Lagmannsretten har stadfestet Fylkenemndas 

vedtak. Henvist til det framholdte fra kommunen v/kommuneadvokaten, burde ikke følgende  

kunne tildeles karakteristikken velfundert: Avgjørende enige er de - kollisjonskameratene - 

om at Svanhild Jensens barn skal frarøves adgang til omsorg fra sin mor! 

--- 

Lagmannsretten har i sin framstilling (s.31) framholdt: ” Flertallet har vurdert om både 

Svanhilds og nettverkets holdning til hennes problemer kan endres ved lesning av premissene 

i den foreliggende lagmannsrettsdom”. Gitt av Svanhild og ”nettverket” - hennes lærere og  

foresatte i arbeidsforhold, de sakkyndige som uttalte seg på hennes vegne, inklusive - hadde 

”evnet å lese”. Å lese lagmannsrettens besørgede side opp og side ned-sitatgjengivelser fra de 

rekommanderende av omsorgsovertakelse og diagnostiserende av Svanhild. Kunne det i 

tilfelle tiltenkes at ”nettverks-kasusene” ville evnet: Å endre holding til hennes problemer? 

 

Lagmannrettens svar ”til seg selv”: ”Hvis så hadde vært tilfelle, kunne lagmannsretten ha lagt 

føringer for hvorledes Svanhild og nettverket skulle forholde seg i framtiden”. Dette oppfulgt 

av lagmannrettens ”svar til sitt eget svar”: ”Basert på hvorledes Svanhild og nettverket hittil 

har forholdt seg til saken, har flertallet ikke tro på at slike føringer vil ha den ønskede effekt”. 

 

”Nettverks-kasusene” mangler totalt problemforståelse - må vite. De ”evner ikke” å oppfatte 

hvor psykisk utviklingshemmet, Svanhild vitterlig er. For det - det framgår fra den IQ-testen 

som var en mediaskapt avsporing og ”i tillegg” i strid med barnevernlovens bestemmelser! 

Men, som lagmannsretten allikevel har funnet nødvendig - å måtte utbrodere.   

 

Det gjengis fra lagmannsrettens anføring (s. 24): ”Testresultatet viste en IQ på 53, men må - 

etter Bruun Hansens og Skjævelands (de rettslig oppnevnte sakkyndiges) redegjørelse under 

ankeforhandlingen - antakelig korrigeres til 55”. Det forklares: ”IQ anslagsvis mellom 50 og 

69 (hos voksne mental alder fra 9 til under 12 år) fører vanligvis til lærevansker i skolen(…)”.  

 

At Svanhild Jensen har avlagt eksamen i/bestått samtlige fag tilhørende ungdomskoletrinnet,  

og følgelig har overgått ”sin mentale alder” - ”skyldes” den aktuelle læreplan det - må vite.   

Å forklare! - Det er fortsettelig forklart: ”(…) men kan som voksne være i stand til å arbeide, 

ha gode sosiale relasjoner og gjøre en samfunnsnyttig innsats”. 

 

Ble det ikke fra Svanhilds foresatte i hennes nåværende arbeidssituasjon v/Gargo pleie- og 

sykehjem i hjemkommunen - under de aktuelle rettsforhandlinger i Hålogaland lagmannsrett  

- tilkjennegitt at hun (Svanhild) utviste dyktighet mht. omsorgsutøvelse og grensesetting. Og 

endog - at hun hadde utvist særskilt dyktighet hva angår nevnte overfor strekt pleietrengende 
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(Parkinson-rammede) pasienter? Nei, i henhold til de adekvate vitneprov - de premissgivende 

framholdelser lagmannsretten over kun 30 sider var gitt anledning til å tilkjennegi - mangler 

Svanhild de nødvendige forutsetninger for omsorgsutøvelse og grensesetting. - Det må være 

forståelig at irrelevante vitneprov, og som i tillegg er avgitt av ”kasus” rettslig bekjentgjorte 

til å mangle problemforståelse - ikke kan tilkjennegis i en relevant drøftelse.  

  

Tilhører du de som fortsatt mangler problemforståelse? Tilhører du de som ikke har evnet å 

oppfatte at Svanhild er psykisk utviklingshemmet? Tilhører du de som ikke ”har forstått” at 

Svanhilds besvarelser av spørsmål forbeholdt henne i mediasammenheng, er avgitt av en 

”aldersadekvat” på barneskolenivå? Innehar du, eller vil du ”rundt den første rettslige sving”  

kunne komme til å inneha tilhørighet i gruppen ”kasus” - uten rett til kontradiksjon? Tilhører 

du de som ikke er oppdatert? Diktaturstatlig ”rettslig relevant” oppdatert. 

--- 

Å konstruere underbygging. Hålogaland lagmannsrett ”tilkjennegir” s.32: ”I sin forklaring 

under ankeforhandlingen opplyste den oppnevnte rettslige sakkyndige, psykolog Skjæveland, 

at da han dro til Kvænangen for å utføre oppdraget, var han selv av den oppfatning at 

psykolog Bruun-Hansen og fylkesnemnda måtte ha tatt feil. Etter å ha vurdert saken på 

bakgrunn av sitt opphold i Kvænangen, ble han imidlertid overbevist om det motsatte”.     

 

Hvilken påvisning måtte denne framstilling innbefatte? Hvilket substansielt grunnlag mht. 

underbygging av de framstilte påstander mot Svanhild - måtte nevnte - og raden av øvrige 

tilsvarende konstruksjoner, innbefatte? Hva annet enn stankende teknikkbruk, er underbygd?  

 

Ved å legge opp server til seg selv og påfølgende ”smashe dem i bakken” - er egenproduserte 

”sterke motforestillinger” tilbakevist! Overbevisende sakkyndig - tilbakevist! ”Røkla” - den 

vanlige kvinne og mann skal applaudere den manipulative teknikkbruk. Skal - tuftet på denne 

type konstruerte premissgrunnlag - la seg utsette for de etablerte rans-arrangement! 

 

Serve etter serve til seg selv og de kopierende kamerater i Hålogaland lagmannsrett. Det har 

sakkyndige Skjæveland evnet å programmere serve-roboten til å utslynge. For at det skal ”se 

ut som” å være framholdt motforestillinger, forestått en drøftelse, er Svanhild tilsynelatende 

tildelt noen positive egenskaper. I neste setning er ”det positive” - tilsvarende besørget - 

overbevisende sakkyndig tilbakevist. Skjæveland innleder sin hovedrapport med gjengivelser 

av drøssevis av spekulative journalanføringer, besørget av barnevernets representanter. Et 

eksempel (s.6): ”210901 er barnevernet på hjemmebesøk. Ingen lukker opp til tross for at  

man har en følelse av at der er folk i leiligheten”. Det rapporterte - gjennomført vitenskapelig 

uredelig - og langt ynkeligere enn parkering i første vers av ”Tuppen og Lillemor”. 

--- 

I lange rekker har de stått fram - etablerte meningsberettigede - for å ”debattere” barnevernet 

i tilknytning til saksforholdet - Svanhild Jensen versus Kvænangen kommune v/ordføreren.   

Saksforholdet? Kunne det ”tiltenkes” at korrekt adressering for saksbehandling ”kunne være” 

- Fylkesnemnda, Nord Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett? 

 

Med grunnlag i hva er Svanhilds barn fratatt adgang til omsorg fra sin mor? Er det eller er det 

ikke - de framstilte premissgrunnlag og påfølgende domsavsigelser - besørget av de benevnte 

rettslige instanser?  

 

Rettslige instanser som ”kasus”-framstilte samtlige som avga vitneprov til fordel for Svanhild 

Jensen. For, på dette konstruerte grunnlag, å være anledningsgitt å bestemme at den ene parts 

vitner ”ikke skulle få lov til å si noe” - i rettsbok-”drøftelsen”.   
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Hvordan ville det ”sett ut” om ”Equality of arms” - likebehandlingsprinsippet - var ivaretatt 

av lagmannsretten? Hvordan ville det ”sett ut” om kontradiksjonsprinsippet var etterkommet? 

Gitt adgang til rettsstatlig rettsutøvelse, ville lagmannsrettens tilbudte premissangivelse vært 

lagt i grus. Hvorfor må ikke påviselig hinsides rettsstatlige rettsutøvelse - hvorfor må ikke 

sabotasje av kontradiksjon - være å tillate underlagt reell debattdrøftelse i det demokratiske 

foregangsland? Hvorfor må den framstilling som medførte at Svanhild Jensen ble fraranet 

adgang til omsorg for sine barn - forties? 

Ikke kun Svanhilds opprinnelige ”nettverk” - måtte besørges - diskreditert og stigmatisert i 

Hålogaland lagmannsretts framstilling. Ikke kun Svanhilds opprinnelige ”nettverk” måtte 

besørges - unntatt fra adgang til rettsboksgjengitt kontradiksjon på hennes vegne.  

--- 

I tilknytning til at det ble framholdt at Svanhild er en god mor, skriver lagmannsretten (s. 28): 

”Det sier seg selv at med en slik grunnholdning til problemstillingen i saken er det vanskelig å 

bidra konstruktivt”. Og videre: ”Denne kritikken rammer langt på vei også de sakkyndige som 

Svanhild har engasjert i anledning ankeforhandlingen. Ingen av dem har vist nødvendig 

avstand og profesjonalitet til saken. Dette har ledet til betydelige skjevheter i premissene. 

Lagmannsretten har derfor i liten grad lagt vekt på deres utredninger”. 

 

Det sier seg selv at med en slik grunnholdning! - Det ovenfor gjengitte - hva annet enn en 

påstandsregle utgjør en etterrettelig betegnelse? Den ene påstand avløst av den neste. Ved 

hjelp av substansløst ordbruk - er et tilsynelatende grunnlag servert til seg selv: For å kunne 

unnlate å vektlegge det framholdte fra de sakkyndige som har uttalt seg på Svanhilds vegne. 

 

Hva er tilhenvist? Hvor er det blitt av det innhold, som ikke måtte vektlegges? Ville ikke det 

påståtte fra lagmannsretten framstått ved seg selv som uholdbart, gitt at relevante utdrag fra  

innholdet var gjengitt? Såvel Hellblom Sjøgren som Tranøy tilbrakte flere dager i 

Kvænangen. Dette for å innhente dokumenterende materiale. Dette for å bli meddelt sentrale 

informanters kunnskap. Fra Hellblom Sjøgrens og Tranøys rapporter framgår det at de har 

innhentet uttalelser fra Svanhilds foresatte i skolesituasjon og arbeidsforhold. At de har 

innhentet uttalelser fra helsepersonell som over tid har innehatt betydelig kjennskap til 

Svanhild og hennes situasjon.     

 

Det sier seg selv at med en slik grunnholdning - må lagmannsretten være forbeholdt adgang  

til å nekte kontradiksjon - fra sin motpart. Må lagmannsretten være forbeholdt adgang - til 

ikke å kunne begrunne - lagmannsrettens framstilte påstander. Må lagmannsretten være 

forbeholdt adgang til å begå alvorlige brudd med straffelovens bestemmelser §§ 189 og 190, 

med overføring til samme lovs strengere bestemmelser § 120.  

---  

”Bruun-Hansen har meget lang erfaring med slike oppdrag”, skriver lagmannsretten (s.13). 

Påfølgende side tilkjennegis: ”Lagmannsretten vil i denne sammenheng bemerke at Bruun-

Hansen har meget lang erfaring med arbeid rettet mot personer med kognitive problemer”.  

 

Det gjengis fra lagmannsrettens kopiering (s.13) av det saksaktuelt erfarte fra Bruun-Hansen: 

”Svanhild blander seg opp i leken ved å komme med helt andre og irrelevante spørsmål til 

meg.” Og videre:” Ida vil ha min oppmerksomhet og overser sin mor totalt. Mor synes 

imidlertid ikke ”å se” at Ida er i et fint samspill med meg, men gjør flere forsøk på å avbryte, 

trenge seg inn i dette med de assosiasjoner hun til enhver tid får, assosiasjoner som ingen 

tilknytning har til den pågående aktivitet”. Bruun-Hansen framholder: ”På mange måter virker 

Svanhild nesten mer barnslig og oppmerksomhetskrevende enn Ida”.  
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Å oppfatte hva man blir presentert. - Hvem avkrever ”barnslig” behov for oppmerksomhet og 

selvforherligelse? Hvem er gitt adgang til å utlire ”Min første stil”-påstander? 

 

Å oppfatte hva man blir presentert. - Hva omhandler det aktuelle saksforhold? Hva skulle 

rettslig prøves? Omsorgsovertakelse - ja eller nei? Lagmannsretten har evnet diskreditering, 

stigmatisering - tilsøkt diagnostisering - av samtlige som har framholdt vitneprov på Svanhild 

Jensens vegne. Og følgelig konstruert seg et diktaturstatlig grunnlag for å nekte adgang til 

kontradiksjon samtlige som har uttalt seg - mot omsorgsovertakelse. Samtlige uttalende på 

vegne - av den utsatte for arrangementet. Samtlige representerende - sakens - ene side. 

- Kan det anmodes om håndsopprekking fra de som måtte evne - ikke - å oppfatte! 

 

Aktørenes titulering er i denne forbindelse, uten betydning. Henvist til saksforholdets 

uomtvistelige angjeldende - omsorgsovertakelse - er det tilsvarende uomtvistelig en 

partsforklaring sakkyndige Bruun-Hansen og Skjæveland har avlevert. Det er følgelig å 

tillegge ytterligere alvor - det framstilte fravær - av kontradiksjon.     

--- 

Det påståtte angjeldende Svanhild - hennes kognitive problemer, hennes manglende evne til 

planlegging, manglende evne til perspektivoppfattelse - må være ”evnet undergått” - av den 

rettsoppnevnte sakkyndige og lagmannsrettens stigmatiseringsprodusenter.  

 

”Lagmannsretten skal vurdere omsorgsovertakelse ut fra forholdene slik de er i dag”. Denne 

innledning (s.8) anført til den påfølgende ”drøftelse”. Deretter følger på rad og rekke 

påstander framstilt mot Svanhild - produsert for lang tid tilbake. Påstander som henvist til de 

arbeidsoppgaver Svanhild utfører i den stilling hun pr. dato er tilsatt i - ikke kan medføre 

riktighet. Hennes tidligere samboers rusproblemer er omfattende utbrettet. For underbygging 

av Svanhilds kognitive svikt - gitt henvisning til valg av menn! På tilsvarende vis meddeler 

lagmannsretten repeterende ikke å vektlegge den mediaskapte avsporing” (IQ-53-testen). 

Dette (s.25) forklart ved bl.a.: ”Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å trekke 

testresultatet i tvil”. Hit og dit har lagmannsretten brukt testen - til avsporing som passer oss! 

Å være glad i å produsere planlagt kognitiv dissonans. - Og, hvor er det blitt av sakkyndige 

Skjævelands beretning forelagt Hålogaland lagmannsrett i anledning ankebehandlingen? 

Sakkyndige Skjævelands profesjonelle framstilling på vegne av fosterfamilien - som part!  

 

Ble det ikke fra sakkyndige Skjæveland uttrykt - at Svanhild Jensen under de aktuelle 

rettsforhandlinger - var ”stimulert til topp prestasjon”? Svanhild Jensen overgikk seg selv i 

retten, hun har overgått seg selv mht. til skoleprestasjoner, hun har overgått seg selv i sine 

uttalelser til media - hun overgår seg selv hver eneste dag i nåværende arbeidsforhold!   

 

Selv om utillatelig, la meg risikere å stille det kontradiktoriske spørsmål: Når, i hvilke 

sammenhenger/situasjoner måtte Svanhild befinne seg ”nede på” det nivå som ”er testet” av 

sakkyndige Bruun Hansen og tilsluttet av Skjæveland? Må det ikke synes merkverdig nært: 

Kun under utsettelse av observasjon, og samtidig besørget journalføring/rapportbeskrivelse   

- fra barnevernsrepresentanter og rettslig oppnevnte sakkyndige?  

  

Er ikke Svanhild Jensen psykisk utviklingshemmet kun under påtvunget nærvær fra hold hun 

har meddelt å føle seg ubekvem i samvær med - ikke innehar tillit til? - Ikke holdepunkter 

skriver lagmannsretten (s.24): ”Ingenting tyder på at Svanhild mislikte situasjonen eller 

testingen”. Og ”Det er ikke holdepunkter for at dette (sosialkontoret) var et uegnet sted”. For, 

det har Bruun Hansen forklart retten! Og da er det ikke gitt anledning for Svanhild til    
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å gi uttrykk for det motsatte. - Holdepunktene: Triller som erter fra en overfylt revnet sekk. 

 

I anledning den famøse IQ-53-test av Svanhild, har sakkyndige Bruun-Hansen meddelt sin 

beskrivelse av statistiske ”standardavvik”. Sakkyndige Skjæveland har gitt tilslutning til 

Bruun-Hansens ”testresultat”, dog med forbehold mht. statistiske feilavvik. Men 

uforbeholdent har han framholdt at Svanhild innehar tilhørighet i ”IQ-gruppen 50 - 69”.  

Og - ”Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å trekke testresultatet i tvil”.  

Hvordan forklare, statistikere, at samtlige som har uttalt seg på Svanhilds vegne, har 

tilhørighet i gruppen ”ikke-problemforstående”? At ikke kun utvalget, men den samfulle 

populasjon, er å forefinne i ett og samme konstruerte standardavvik? Å måtte bekjentgjøre  

- mer enn nødvendig bruk, av faglig kunnskapskollaps. Forsøk å imøtegå! Gitt adgang til 

ytring vil framstilte til å være ”ikke evnende”, framstilte til ”å mangle problemforståelse”  

- kunne påvise de makabert konstruerte ”standardavvik”!       

 

Gitt tilhold i en rettsstat - ville de påståtte ”til å være kasus” evnet ikke kun tilbakevisning av 

de sakkyndig konstruerte påstander. Men også påvisning av de metodisk betingede kollaps.   

 

Når det må gjøres bruk av diskreditering og stigmatisering, bruk av kontradiksjonsnektelse, 

bruk av underslag av fakta, bruk av spekulative framstillinger, bruk av planlagt kognitiv 

dissonans - for å få til det mer enn ønskede - ikke-rettsstatlige resultat…  

 

Hålogaland lagmannsrett har avlevert en framstilling som må framstå som gyselig avskyelig 

for enhver som måtte ønske tilhold i en rettsstat!  

 

Den ikke-rettsstatlige kopimaskin 

”Dette er vel greit”. - ”Det kan ikke være noe å innvende mot dette…  

  

Kan jeg anmode om at det måtte evnes bladd tilbake til s.45? Henvist til det selvangivelses- 

anførte ”framstår det som helt klart” at de aktuelle juristerikandidater ikke besitter denne 

evnen. Ikke må evne å legge to ark ”side om side”. Følgelig skal jeg bistå med repetisjon.   

  

Angjeldende de åpenbarte Borgartingaktørers framstilte påstander og beskyldninger. ”Dette 

er vel greit”. - ”Det kan ikke være noe å innvende mot dette”. Denne type kommentar er 

”vanlige” fra de som intetanende forelegges vedlagte ”Lagmannsretten bemerker” - jfr. 

vedlegg 12. - Intetanende! Manipulert til å tro at de innehar tilhold i en rettsstat. Manipulert 

til å tro at de påkledde dommerkappe, innehar belegg for sine påstander. For, det 

framkommer jo intet - som skulle tilsi - ”noe annet”? - Nei, fakta framkommer ikke. De 

framførte dokumentbevis framkommer ikke. For det, alt det - er sabotert vekk - er underslått, 

av de troverdige kappepåkledde!  

 

Den ikke-rettsstatlige kopimaskinen varmkjøres. Hålogaland lagmannsrett: ”Flertallet har 

vurdert om både Svanhilds og nettverkets holdning til hennes problemer kan endres ved 

lesning av premissene i den foreliggende lagmannsrettsdom”.  

 

Det framstilte fra Hålogaland lagmannsrett: ”Dette er vel greit”. - ”Det kan ikke være noe å 

innvende mot dette”. - For, det framkommer jo intet - som skulle tilsi - ”noe annet”? 

  

Nei - for det, alt det - er sabotert vekk - er underslått, av de troverdige kappepåkledde! Er det 

ikke merkverdig - hvordan det framstår - når man kopierer? Er det ikke merkverdig at det ser 

greit ut når det framholdte fra de utsatte for ikke-rettsstatlige arrangement - er sabotert vekk?  
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Diskreditering, stigmatisering - diagnostisering. For diktaturstatlig å kunne sabotere adgang til 

kontradiksjon. - Gitt formålet å kunne gjennomføre ikke-rettsstatlige ransarrangement!  

- Under ly av pseudonymet retten å begå den alvorligste og mest kyniske kriminalitet! 

--- 

I de etablertes IQ-medier får du ikke vite hvordan standardavvikene besørges produsert.  

Roms og Brummund kunne vanskelig evnet å havne på rompa i en dypere Gaus-dal! 

Å se etter! Straks diskreditering og stigmatisering framkommer, bør varsellampene begynne å 

blinke. Forestås dette overveiende eller gjennomført mot et saksforholds ene part, og i tillegg 

mot samtlige som uttrykker seg til fordel for/framholder vitneprov på vegne av parten - må 

varselsirenen ule. Brukes diskreditering, stigmatisering/tilsøkt diagnostisering som grunnlag  

for å utelate gjengivelse av det framholdte fra et saksforholds ene part, og i tillegg dennes 

vitner - og ergo som belegg for kontradiksjonsnektelse - omhandler det uomtvistelig de 

alvorligste brudd med de hevdvunne folkerettslige regler og prinsipper. Er avskyelig ikke-

rettsstatlig rettsutøvelse et faktum.  

 

Til det media-framstilte og media-”debatterte” angående ”Kvænangen-saken” og tilsvarende/ 

tilgrensende saksforhold - det omhandler ”å ville tenke sjæl” - det omhandler å registrere hva 

man blir servert. De aktuelle ”debatt”-arrangementer, hvorfor er en nær ensidig konsentrasjon 

til barnevernet besørget? Når rettslige instanser er involvert, er det av faktisk underordnet 

betydning at barnevernet utgjør utgangspunktet. Av ”hvem” fattes rettslige beslutninger?  

 

”Hold kjeft! - Alt du sier bli brukt mot deg”. Det uttrykte forklart som følger av FRPs 

helsepolitiske talsmann, John I. Alvheim, under NRK-”Standpunkt”-debatt angjeldende 

barnevernet, 11.11.03: ”Man kjenner ikke igjen samtalen på barnevernkontoret når dette 

kommer ut i skrift”. - ”Ta med advokat, bisitter eller båndopptaker”, formante Alvheim. 

 

Honnør til Alvheim for klar og berettiget tale - for åpen og bar tilkjennegivelse av den 

makabre løgnproduksjon! Men, Alvheim - hva måtte det ”hjelpe” å ”ta med bisitter(e) og 

båndopptaker? Hva måtte det ”hjelpe” når dokumentasjon og fakta besørges sabotert - når 

adgang til kontradiksjon besørges sabotert? Hva måtte det ”hjelpe” når beslutningstakerne  

- de etablertes dommerkappepåkledde - ivaretar hinsides rettsstatlig rettsutøvelse? 

 

Lange rekker av ”eksperter” er tildelt spalteplass til kronikker og debattinnlegg i tilknytning 

til Kvænangen-saken. Henvist til den aktuelle saks fakta og foreliggende dokumenter, har  

”ekspertene” gjennomgående meddelt at de har uttalt seg på blankt kunnskapsgrunnlag!   

 

Svanhid Jensen har tapt. I tre etablerte ikke-rettsstatlige instanser! Hennes framførte 

kjæremål til Høyesterett ble avvist. Det er ikke påvist at Svanhild Jensens barn har vært utsatt 

for omsorgssvikt av noen art - tvert imot. ”Det er således nok å påvise at det i framtiden vil 

inntre skade…”. - Etablert bullshit! 
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VII) MOBBERNE - DE ETABLERTE BRUKERE AV TORTUR 

 

Etablert sysselsetting: Mobbing, terror og torturbruk 

Overgangen fra 2002 til 2003 ble på sedvanlig vis markert med nyttårstaler fra Hans Majestet 

og statsminister. Hvorfor mobbing som et hovedtema i de respektives taler til befolkningen i  

”foregangslandet”? Hvilken framferd utviser ”forbildene”? - Om dette hadde vært noe mer 

enn tomme tanker … 

 

I sin oppfølgende nyttårstale (03/04) fortsatte statsministeren - med mobbing. Noen som 

husker ”Verdikommisjonen”? Hva annet enn propaganda for galleriet utgjorde formålet? Hva 

produserte kommisjonen, hvilket verdiresultat foreligger? Millionene som ble brukt? 

Millioner overført til etablerte lommebøker som honorar for manipulasjonsoppdraget.  

  

Propagandautspillet angående ”forpliktet” stans i skolemobbingen i løpet av 2 år. I det 

oppfølgende ”Tabloid” for galleriet 23.09.02, overgikk utdanningsminister og barneombud 

hverandre i opptrent uff-uff og etablerte propagandautbrudd. Som gisselobjekt var innhentet 

et ungt mobbeoffer. Positivt å kunne registrere at flere voksne innringende gjennomskuet 

hykleriet. At de stilte spørsmål angjeldende ”forbildenes” framferd.   

 

Ingen grep inn, ingen forsøkte å stanse mobbingen og mishandlingen av en 13 år gammel 

jente i hennes eget hjem. Av gode forbilder læres ”adekvat” framferd. Var det skarve 70 % 

økning i den registrerte mobbingen propagandamillionene tilført ”Verdikommisjonen”, hadde 

bidratt til? Stadig yngre generasjoner lærer. Barneran i ”beste” Oslo 3. Har de vært på 

klassedag for opplæring i Borgarting lagmannsrett? 

 

Tilkjennegitt av hovedtillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes, i Sunnmørsposten 17.01.00: 

”Gått ut ordre om å iverksetje tiltak for å få nøytralisert Kåre Torvholm og to av hans nære 

medspelarar”. - Og utdypende: ”To månader gamle dotter Sara verte utsett for ei ulukke”.    

”Oslo Renholdsverk” - svares det til bestefaren som er meddelt at hans små barnebarn vil bli 

tiltaksutsatt for ulykke - av den årsak at bestefaren ”ville ha rettferd og like vilkår for alle”. 

Fra hvilket hold var svaret: ”Oslo Renholdsverk”? 

 

Mobbing! Hvem står bak mobbing og det som langt verre er? Hvem utøver handlinger og 

utviser en framferd som etiske og moralske tilbakestående - som ”Stay behind”ere? 15.08.03. 

ble følgende utbasunert fra Røkkeløkka-predikanten med vikaradresse ”Oslo Renholdsverk”: 

”For meg er enhver kriminell handling uakseptabel”. - For meg! Et utsagn som ”åpenbart” 

kun innehar gyldighet når det passer for i! Når det passer for det etablerte regimets aktører. 

Det må være kjekt å kunne juge blankt - kjekt å kunne krysse fingrene i kristelighet, tildekket 

av kombinert prestekjortel og statsministerdress.      

  

Dørum: ”Vi har et lovverk i dette landet”. Hvem ”vi”, justisminister? Hvem er denne eiendom 

(å ha) å forbeholde? Et lovverk det er innplassert svartkappebekledte menedprodusenter til å 

ivareta - for formålet - ”legalisering” av eiernes rans- og nøytraliseringsarrangementer…  
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”Skremmende er virkeligheten Økonomisk Rapport har avdekket (…)”. ”Til skrekk og 

advarsel for alle som tror”. - Det sitatgjengitte utgjør en korrekt beskrivelse av den 

rettsutøvelse som ivaretas ”fra dine dømmende” - justisminister.    

 

Jeg anvendte ”Etablert sysselsetting” som overskrift til dette kapitlet. Og mobbing, terror og 

torturbruk - som det beskjeftigende innhold. I det påfølgende skal jeg rette søkelyset mot  

diagnose-produksjonen. Som påpekt og påvist tilhører konstruksjon og bruk av stigmatisering, 

psykisk syk-påstander etc. det sentrale virkemiddelaspekt for gjennomføring av bak mål ran-

arrangementene. Også tidlig ”bestemmelse av tilhørighet” for barn/ungdom, inngår i ”pakka”.  

  

Dette skrives umiddelbart etter at jeg har mottatt henvendelse fra en mor til en litt for 

intelligent ungdom - som følgelig måtte besørges neddopet til ”adekvat” nivå. Ved å sette seg 

til motverge ble guttens mor omgående ”åpenbart” for den etablerte fandenskapspakka. 

Veletablert måtte det søkes framstilt som om at også hun selv måtte være psykisk syk, da hun 

- og det meget bestemt - satte seg til motverge mot at sønnen skulle påføres nevroleptika-

dopet. Veletablert ”resulterte” hennes motverge i at hun også ble utsatt for direkte trusler.   

 

Alle barna som ”skal være behovstrengende” for neddopning med det amfetaminliknende 

medikament ”Ritalin”. Legemiddelprofitørene/mediautbretterne - ”hvem som gjør det med 

hvem” er prostitusjonelt uinteressant - utbasunerer uten skrupler og etiske motforestillinger 

barnas neddopningsbehov. Kroner en, kroner to, kroner tre og samtidig ”vekk med” de barn 

som stiller de ubehagelige spørsmål - våger intellektuell provokasjon. De smås fraværende 

blikk - deres interesseløshet - etter påtvunget behovstilfredsstillelse…  

 

Ingen når Joar Tranøy til skosålene hva angår å opptre på barnas vegne. Rette søkelyset mot 

de etiske og moralske aspekter ved å påtvinge barn narkotiske neddopningspreparater. 

Påpeke de helsemessige, de funksjonelle og emosjonelle konsekvenser, så vel i et kortsiktig  

som langsiktig perspektiv. Tranøys gjennom år utviste engasjement for de som utsettes for 

psykiatrifandenskapen, hans avdukning av lobotomiskandalen, hans engasjement mot den 

kjemiske lobotomering, hans nåtidige kamp for de små - det ”nye” dop-segment - nevnte 

utgjør årsak til den framferd han ble utsatt for ved Høgskolen i Østfold. Det utgjør årsak til at 

leserinnlegget titulert ”Mobberne på Kråkerøy”, måtte ordnes PFU-vedtatt som utillatelig. 

Motforestillingene tåles ikke av, kroner en, kroner to, kroner tre, av de ”behovstiltrengende”!  

 

Ved gjesteforelesninger ved høyskoler har Tranøy, ved flere anledninger i løpet av de to siste 

år, forevist sekvenser fra videoen produsert fra FAMPOs åpne møte i Åndalsnes 10.10.98. 

Særskilt har han framvist den flammende og hjerteskjærende avslørende beretning fra Ruth 

Tomasgaard. Ruth, fra Isdalstø utenfor Bergen, har vært utsatt for mishandling fra det 

psykiske ”helsevesen” gjennom flere tiår. Tilsvarende reaksjonene fra de tilstedeværende i 

Åndalsnes kino - tårene renner fra de som evner å se - videoopptaket av Ruths meddelelse.  

 

Å se! De høythonorerte media-aktører frekventerende Tostrupkjeller’n - evner ikke å forlyste  

seg med - annet enn de totalitærstatlige ”eksperters” tilbudte uedle dele. Dette i motsetning til 

journalist gjennom en årerekke, Knut Sørbøl, som selv ble utsatt for psykiatrimetoden. I 

forbindelse med kontrollkommisjonsbehandling av tvangsinnleggelsen rettet han henvendelse 

til et 20-talls advokater - men ingen ”ønsket å la seg involvere”! Notater utarbeidet av Sørbøl: 

”Ytringsfrihet og rettssikkerhet innen norsk psykiatri” og ”RIKSADVOKATEN - en fare for 

ytringsfriheten og rettssikkerheten” - ble framført i tilknytning til ”Bygdepostsaken”. 
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Gjengivelse av de grundig underbygde framstillinger i Sørbøls notater, må være unødvendig.  

Hvorfor? Det samsvarer altfor galt med det allerede tilkjennegitte - hva tilstander angår! 

 

Omfanget av de framstilte til ”å mangle problemforståelse”, til ”å mangle innsikt i egen 

situasjon”, til å være ”bærere av vrangforestillinger”, til ”å føle seg forfulgt” etc. osv - 

sprenger alle grenser for mulig forklaringsgrunnlag. Og - henvist til de sammenhenger 

påstandene besørges framstilt til å skulle inneha gyldighet for - må etablertklanens 

representerende avlevere selvbeståtte IQ-tester overensstemmende med ”idiotens” nivå. 

”Nå har de samme kreftene grepet fatt i meg”, skriver Hammerstad i boken ”Oppgjør”. Han  

fortsetter: ”Nå er det min tur til å bli plassert på sidelinjen som en ”som vi dessverre ikke kan 

ta helt på alvor”. Stigmatiseringsprosessen startet allerede under selve høringen (Lund-

kommisjonen) - da dukket ordet paranoid opp”.  

 

Under avsnittet gitt overskriften ”Redaktøren og majoren”, skriver Hammerstad: ”Man skal 

være mentalt robust for å stå imot over tid. Det er Ramm og Setsaas; hver for seg og samlet. 

Ingen av dem har på noe tidspunkt vært inne på tanken om å gi opp”. Avsnittet avsluttes på 

følgende vis: ”Gribber og hyener kretser rundt dem begge og venter på at de skal knekke 

sammen, mens de skriker og bjeffer: ”Paranoia! Paranoia!”” 

 

For de som ikke har avstengt ankomstvei til egne hjerneceller, må etablertgjengens logiske 

resonnerende evnelse framstå som korresponderende til ukurerbar tilbakeståelse. Anta at ”alle 

vi” som utsettes for psykisk syk-påstander - vitterlig hadde vært syke. Hvordan forklare den 

framferd som utøves - begått mot syke mennesker? Fullstendig avkledde ville de framstått i en 

demokratisk statsdannelse - utplanterne av påstander og beskyldninger. 

 

De enorme pengebeløp brukt til å honorere terrorister og avlønne staben av løgnprodusenter  

- hvorfor tror du at det ”er nødvendig” å forestå omfattende nedskjæringer ved sykehus og 

pleieinstitusjoner? Hvorfor tror du at det ”er nødvendig” at 70.000 barn ikke kan få middag? 

Hvorfor tror du at mobberne snakker om mobbing - i sitt menneskerettslige foregangsland?  

 

”Apparatet”   

””Apparat”…Ordet, selve ordet: Hjelpeapparat - det minner om et teknifisert uhyre”. Denne  

innledning anvendt av diakon Cato Thunes til et innlegg publisert i Drammens Tidende under 

vignetten ”tanker i tiden”. Thunes stiller det følgende spørsmål: ”Hvordan står det egentlig til 

med mannskapet på skuta ”Apparat?”” - Fra det framholdte må det klart framgå at Thunes er  

tilkommet en rekke tilbakemeldinger - fra utsatte - for ”Apparatet”.   

 

”Hvordan står det egentlig til i velferdsstaten? Fungerer systemet eller er det å betrakte som et 

teknifisert ”uhyre”?”, skriver Thunes. Tilhenvist den dokumentasjon man tilkommes når man 

arbeider med saksforhold som innbefatter de etablertes bak mål-ran, rettsran, barneran mv. 

- framkommer det at det er et ganske så avskyelig virke som utøves av et ganske så betydelig 

antall - av de etablert-innplasserte på nøytraliseringsskuta ”Apparat”. 

 

Tidligere fylkesnemndleder og nåværende høyskolelektor, Arne Haga, framholder i et innlegg 

publisert i Nordlys 12.11.03 - vesentlige vedgåelser. Med henvisning til ”Svanhild-saken” og  

”lagmannsrettens dom slik den er referert for publikum”, uttrykker Haga punktvis: ”1) er i 

hvilken utstrekning den som setter seg opp mot systemet skal bli møtt med motvilje fra 

domstoler, fylkesnemnd og myndigheter”. - ”2) er hvor langt en domstol kan dømme kvinner 

(og menn) for feil valg av partnere”.  
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Det sentrale Haga våger å meddele er i tillegg til hva han utrykker å ha tatt del i som ”advokat 

for offentlig part i en årrekke” - følgende: ”Mange tegn i tiden i motsatte retning tyder på slett 

forvaltning, rene feilgrep og ikke så sjelden ulovlig aktivitet fra myndighetsorganenes side”.  

 

Haga framholder: ”Slikt dysses ofte ned eller får et formildende skjær i domsstolenes lys”.  

Han tilkjennegir: ”I et tilfelle jeg nylig ble kjent med ble det påvist et stort antall regelbrudd i 

en byggesak. Ikke av privat part, men av de offentlige myndigheter”. Og han bekjentgjør at 

offentlig myndighet ”unnlot å svare”. 

Apparatet - systemet - myndighetsorganer. Er dette en type utenomjordiske enheter? 

Ulovlig aktivitet. Kan ”organene” som sådan bedrive ulovlig aktivitet? Forutsatt ikke begått 

av aliens - hvem ”andre” enn personer måtte utøve aktivitetene? Usminket - den alvorligste 

organiserte kriminalitet utøves av etablerte konstellasjoner av personer - besørget tildekket 

bak ”redelige betegnelser” som hjelpeapparat, myndighetsorganer og rettsvesen. Denne type 

skalkesjul for virksomheten - er langt avskyeligere enn redelig mafiavirksomhet. 

  

”Offentlig myndighet unnlot å svare”. Ransklanens innplasserte har gjennomgående intet å 

svare, til sak. Hvordan kunne svare til det man ikke har, og ei heller er skolert til å fatte hva 

er? De ”svar” som produseres - et hopikok av nye påstander og beskyldninger og nye falske 

forklaringer - innehar ”hvert enkelt” en stafferamme på 6 år - iht. det lovverk vi har i dette… 

 

Varierende kombinasjoner av lokale offentlige enheter utgjør et hyppig anvendt arnested for 

ransarrangementene. For barnerans-andelen er det kombinasjonen sosialkontor/barnevern som 

oftest brukes som opprinnelig arrangementsenhet. Vedtak tuftet på de mest bisarre konstruerte 

påstander og løgnbelagte beskyldninger, produseres i fleng. Og, det framstilles som at de som 

skal utsettes for arrangementene, er gitt en rekke vennligsinnede tilbud. De som evner å legge 

to ark ved siden av hverandre, og i tillegg risikerer å gjengi fra dokumenter ”lagt side ved 

side” - har bestilt ikke kun ”ikke innsikt i egen situasjon”/psykisk syk-diagnose. Men også å 

bli skjenket et omfattende antall av de øvrige gaver fra de etablertes terrorgavesekk. For, det 

var rans-arrangement som utgjorde - navnet - på selve tilbudet!       

 

Våges/risikeres forfølgelse ”tilbudet” vil man m/garanti få stifte erfaring med den etablerte 

lange rekke. - Hammerstad: ”Det er en fare for demokratiet og rettsstaten når det oppstår 

lange rekker av mennesker som vil beskytte hverandre gjennom fortielse av sannheten”.  

Ved å våge å motsette seg det tilbudte ransarrangement, er ikke kun ”diagnosen” garantert, 

men også et gryende kjennskap til den lange rekke - etablert! De konstruerte påstander og 

beskyldninger system-rekke-transporteres. Og, nødvendige nye - tiladderes underveis.      

 

Et leserinnlegg publisert i avisen Framtid i Nord 02.10.03 er underskrevet av en kvinne som 

tilkjennegir at hun er tilkommet ”litt for omfattende innsikt” hva angår de etablerte tilstander. 

Under overskriften ”Vil avslutte Svanhild-saken”, meddeler hun bl.a.: ”Jeg regner med at når 

b.vernet i Kvænangen kommer ut av skyttergravene, fortsetter de som før. Altfor mange 

arbeidsplasser hos dem selv, nemnda, advokater, psykologer etc. står på spill. Og næringslivet 

ville lide om noen fant på bare å fjerne de barn som faktisk trenger det. (hotelldøgn i fleng ved 

hver eneste rettsrunde)”. Innledningsvis har underskriver, Ida Nystrøm fra Nordkapp, henvist 

til et saksforhold fra Finnmark, og hun tilkjennegir i denne forbindelse:” Forskjellen mellom 

sakene er at moren fra Finnmark ikke vågde la media se saken, slik hun var advart mot”.   

Usminket meddeler Ida Nystrøm hva det omhandler: ”Gigantbedriften barnevernet med det 

drivverdige råstoffet barn, har en omsetning på titalls milliarder i året på landsbasis”.  
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Nettopp det - hva det vitterlig omhandler. Barnevernet, nemnda, advokater, psykologer etc., 

skriver Nystrøm. - Enorme summer overføres til etablertklanens representerende i tilknytning 

til hvert eneste rans-arrangement. Kun angjeldende Kvænangen-saken, og sakstilfellet hvor 

jeg på generelt grunnlag uttrykte ”Må påregne å bli utsatt for en hekseprosess”: Mer enn 1000 

sider ”ekspert”-produksjon er evnet - til nå! Side opp og side ned - ”Min første stil”. Uten 

grenser - påstander og beskyldninger. I hvilken størrelsesorden honoreres etablerte mottakere 

av barn? Den etablerte biinntekt for 2 stk. små, er det ca. 40.000 kr. pr. mnd. som utgjør den 

aktuelle sats? Bak mål-ran: Det etablerte ”Apparatets” lønnede produserer diskreditering, 

stigmatisering og diagnostisering, mened og løgner, terror og tortur - for å få til resultater!     

”Vi vil jo så gjerne hjelpe”. - ”Vi er så bekymret” 

Tilknyttet ransarrangementene utbasuneres selvforherligelse ”til kongens fortjenestemedalje” 

fra etablertklanens innplasserte på nøytraliseringsskuta ”Apparat”. - ”Vi vil jo så gjerne hjelpe 

- vi er så bekymret”. - Vi er så bekymret fordi vi har ranet deg, og nå vil vi så gjerne hjelpe 

med å besørge deg endelig nøytralisert! Du ”mangler innsikt i egen situasjon” - dersom du 

ikke forstår - vår bekymring.  

 

Og så klines ut klasene av frasene klanens ”Apparat”-innplasserte er robotskolert til å 

beherske. Side opp og side ned repeteres det adekvat kompetent at brukerne av de etablertes 

rans- og nøytraliseringsarrangementer mangler problemforståelse når de ikke forstår:     

At alt blir gjort i beste mening. 

 

Skrivere og kopimaskiner - ”Apparat”-robotenes roboter - innstilles til å masseprodusere 

adekvat kompetent selvforherligelse. For de må jo være troverdige - de som er så herlige!      

 

Den/de som skal ranes/bringes til taushet utsettes for en regi samt en konstellasjon som skal 

gjøre det umulig å stå imot. Påstander og beskyldninger produseres. Helhetlige personangrep 

produseres. For ”tilbudet” er helhetlig! Den/de som skal utsettes - er både slik og slik, mener 

det og det, besitter den og den oppfatning. Det spiller ingen rolle at den/de som skal utsettes  

aldri har gitt uttrykk denne mening/oppfatning - eller tvert imot måtte inneha motsatt mening/ 

oppfatning. ”Apparat”-aktørene er fristilt til å beskylde deg for det som passer for det aktuelle 

arrangement. De herliges helhetlige produksjon ad arrangementene: Er gjennomgående evnet 

psykopatforklart. Og, gjennomført i strid - med det lovverk vi har i dette landet. 

 

Enklere å oppfatte for mange er ventelig - strømregningen. Usle 4.8 milliarder i overskudd 

kunne Statkraft bokføre for 2003. Konsernets dyktige var fortjent til bonusutbetaling. Ekstra 

til de tilhørende sjefssjiktet - Kr. 200.000. Statkraft-direktør Ragnvald Nærø kunne med god 

hjelp av næringsminister Gabrielsen forklare de vanlige norske betalere av strømblodpris - at 

nei da, det var ikke overskuddet, men kostnadsreduksjoner - som utgjorde grunnlaget for 

bonusfesten! Kjøper du bedrageriforklaringene? Eller - mangler du problemforståelse?  

  

Har du ikke forstått ”at de vil så gjerne hjelpe” - etablertklanens ran bak mål-arrangører?  

Har du ikke forstått, må du være paranoid. Eller i det minste mangle innsikt i egen situasjon. 

Du må ikke tillates adgang til ytring. Du er åpenbart behandlingstrengende. Påputtet kroner 

repeterer apparatrobotene: ”Vi er så bekymret”!      

  

Levekårsundersøkelse som påviser metodebruk 

Statisk Sentralsbyrås ”Levekårsundersøkelse blant mottakere av grunnstønad” (SSB 97/1) er 

opptatt blant personer gruppert etter kategorier av diagnostisering. Selv om antall intervjuede  

innenfor den enkelte gruppering er begrenset og sannsynligheten for utvalgsskjevhet - at 

utvalget innefor den enkelte gruppering ikke er representativt, opplagt foreligger - er  
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likevel de registrerte forskjeller så markante at søk etter bortforklaringer, må være å 

framholde som umulig. Sammenstilt med de diagnostiserte for somatiske lidelser, art 

uavhengig, kommer de påførte psykiatrisk diagnostisering elendig ut. Dette såvel hva angår 

økonomiske betingelser og levekår som hva angår samtlige sosiale forhold og relasjoner. De 

knappe mediaframførte kommentarer til undersøkelsen innebar påviselig ikke riktighet.  

 

Undersøkelsen er ikke, som søkt framstilt, opptatt blant innlagte ved institusjon. Det er 

levekår og ergo situasjon etter institusjonsopphold for påklistring av psykiatrisk merkelapp, 

undersøkelsen belyser. Sammenstilt med annet materiale, herunder det foreliggende til en 

rekke saksforhold, bidrar det som vitterlig framkommer fra denne levekårsundersøkelsen, til 

en ytterligere påvisning av hvordan psykiatrien anvendes for å besørge selvstendig tenkende 

satt ut av spill. Som redaktør Magne Grønlund, etter å ha vært forbeholdt presentasjon av 

dokumentasjon, uttrykte under introduksjonen til Radio Modums første program i serien ”Det 

skjulte Norge”: ”En neddopet person utgjør jo ingen fare, utgjør jo ingen trussel.”  

 

Ved å bearbeide, ved å foreta sammenstillinger av de observerte data fra den omtalte 

undersøkelse, framkommer det at forhold og tilstander for de psykiatrisk diagnostiserte er av 

en ennå langt verre og alvorligere karakter enn hva man kan få inntrykk av ved kun ”å se på” 

de foretatte tabellariske sammenstillinger av besvarelser til det enkelte spørsmål. 

 

Et par eksempler: 

Blant de intervjuede i den aktuelle undersøkelse er det en større andel av de psykiatrisk 

diagnostiserte som har enten ektefelle eller samboer i lønnet arbeid enn hva tilfellet er for 

noen av de øvrige diagnostiserte grupperinger. At utvalget hva dette kriteriet angår kanskje 

ikke er representativt, er i denne sammenheng uten reell betydning. Relevant er det derimot - 

at med det gitte utgangspunkt - ville det være å forvente at de psykiatrisk diagnostiserte i det 

minste ikke skulle være dårligere stilt enn øvrige diagnostiserte. Og, hva skjuler seg bak, hva 

framkommer implisitt, fra det framstilte? Hvor elendige de økonomiske levekår nødvendigvis 

må være for psykiatrisk diagnostiserte uten ektefelle/samboer i lønnet arbeid! Hva sosiale 

relasjoner angår, og for å avhjelpe de første forventede bortforklaringsforsøk - fra den aktuelle 

undersøkelse framgår det at psykiatrisk diagnostiserte i større grad enn andre diagnostiserte 

oppsøker situasjoner hvor de kommer i kontakt med ”tilfeldige” mennesker. Jfr. eksempelvis 

dagligvareinnkjøp. Sammenstilles dette med sosiale relasjoner, med besøk av slekt og venner,  

hvor de psykiatrisk diagnostiserte er å registrere som klare innehavere av sisteplass, samt ved  

å tillegge forventede sosiale relasjoner via det registrerte i den aktuelle undersøkelse angående 

partners deltakelse i arbeidslivet, kan det enkelt konkluderes: De påklistrede psykiatrisk 

merkelapp stenger seg ikke inne - de stenges ute - etter å ha vært innstengt. I tillegg er de av 

økonomiske årsaker utestengt fra deltakelse som innbefatter utlegg til inngangsbillett. 

--- 

Videre, det må forutsette nødvendig hjernevasking i n’te potens å kunne makte å unnlate  

oppfattelse av hva som foregår i forbindelse med tvangsinnleggelser - eller korrekt, 

forordning av frihetsberøvelser til psykiatriske nøytraliserings- og neddopningsinstitusjoner. 

 

Det gjengis fra en tidligere rapport utferdiget av undertegnede: 

”I 1997 ble det foretatt 9.651 tvangsinnleggelser ved norske psykiatriske institusjoner   

- mer enn 26 frihetsberøvelser pr. dag. Med utgangspunkt i det foreliggende tallmaterialet  

maktet kontroll- og klageinstansene å fatte vedtak i favør av klager i hele 49 tilfelle i 1997.” 

Den rettserstattende kontrollkommisjonsbehandling arrangert innenfor interneringsanstaltens 

vegger utgjør i den overveiende andel av tilfelle et makabert skuespill. Men, uten bivånere.   
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Til orientering hva angår den nye psykiatrilovgivningen: ”Styggen sjøl” - er skjult - i § 3.5!  

”Debatt”-rundene i forkant av Stortingets behandling av det nye lovverket (1999) - ingen 

kapable til å avduke det tilslørte svineri måtte tillates adgang i de etablertes sentrale medier  

til å meddele befolkningen hva § 3.5 vitterlig innbefatter.  

 

Begjæring angående tvungen undersøkelse, påklagelse av vedtak uten oppsettende virkning. 

Lokal eliminering, fylkeslegen som havresekkbukk-klageinstans. Dop ned først og ”spør” 

etterpå. Måtte ikke tillates ytret, måtte ikke tillates bekjentgjort: I den etablerte stat i statens 

sentrale medier!  

Å tenke sjæl  

Det kan ikke være tilfelle, det kan ikke medføre riktighet, det Hiåsen har framholdt i denne 

rapporten, sier du. For - det ”står ikke” noe om det i avisene, det omtales ikke i radio og TV. 

Fortsatt ikke oppfattet at det er enkelt å utvikle ”Den siste Sovjetstat-tilstander” tuftet på   

legeringer kjørt i konspirasjonsstøpemaskinen hvor hovedingrediensene utgjøres av 

propaganda, ytringsknebling/sensur, ikke-rettsstatlig rettsutøvelse og psykiatrieliminering?   

 

Det kan ikke være tilfelle. Men, hvorfor utillatelig å framholde den aktuelle omtale i 

Bygdeposten? Hvorfor måtte journalistane ”halde seg vekke” frå Kåre Torvholm? Hvorfor 

”behov” for mentalobservasjon og (psykiatrisk) sikring - av han ”som ville ha sanninga 

fram”? Og enda avskyeligere: Hvorfor uttillatelig å omtale også dette? 

 

Hva omhandlet det andre av de to ”Dag Hiåsens arbeid”-belyste saksforhold i Bygdeposten?  

Prøv - gjør et forsøk på - å ”tenke deg” at du ligger i senga di og sover. Det ringer på døra - 

utenfor står to personer som er gitt i oppdrag å frakte deg til psykiatriinternering. Du tvinges 

til å bli med. Ved ankomst til interneringsstedet plasseres du på et rom ”for avventning”. Kl. 

23.30 blir du uten forklaring brakt hjem. Det foreligger intet belegg for frihetsberøvelsen. Det 

foreligger ingen tutorerklæring. Det foreligger ingen innleggelsesdokumenter. Relativt kort tid 

senere utsettes du for en tilsvarende behandling. Denne gang for destinasjon en klinikk. Etter 

noe tid på ”oppholdsstedet” blir du plassert på gata. Tilskjenket håndpenger til bussen hjem. 

Sistnevnte episode utspant seg da undertegnede (kvinnens fullmektig) befant seg i Ålesund 

for kontrollkommisjonsbehandling - av det andre saksforhold omtalt i Bygdeposten.  

 

”Tilfeldigvis” ble jeg ble oppringt angående sistnevnte frihetsberøvelse via en annen persons 

mobiltelefon i foajeen ved Sunnmøre Regionsykehus. Straks i forkant av at behandling av det 

aktuelle saksforhold skulle innledes. Kåre Torvholm uttrykte umiddelbart: ”Detta gjeld deg 

det, Dag”. Og han fortsatte - med henvisning til det vis meddelelsen ble frambrakt på - at   

denne frihetsberøvelse av kvinnen opplagt ble foretatt av den årsak at de etablertes 

representerende trodde det ville kunne innvirke på min konsentrasjon mht. den foranstående 

saksbehandling. Tredje gang kvinnen ble oppsøkt i sitt hjem med formålet frihetsberøvelse  

- måtte ”uteteamet” fra Blakstad forlate åstedet med ”uforrettet sak”. Dette som benevnt etter 

forutgående telefonsamtale med undertegnede (lydbåndtapet) - og hvor det framgår at 

”avhenterne” ikke kunne henvise til foreliggende interneringsdokumenter. Sistnevnte 

ytterligere bekreftet via journalanføring undertegnede besitter.  

 

Det er ufravikelig alvorlige strafferettslig betingede forbrytelser, denne kvinnen ble utsatt for. 

Utillatelig å omtale - i ”De etablertes Norge”! Hvor stygg den aktuelle framferd uavhengig av 

situasjon, var og er - gir seg sjøl. For, hva utgjør alternativet? Anta at kvinnen - eller hvem det 

måtte være - befant seg i en tilstand hvor vedkommende vitterlig innehadde behov for reell 

hjelp. Hvordan kunne forsvare en framferd av den aktuelle karakter? Det er ikke kun 

strafferettslig betingede handlinger - det er bruk av tortur dette omhandler. Og tilsvarende 
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ondskapsbetinget enten det måtte angå en ”frisk” eller ”syk” person. Også for tilhørende blant 

de etablertes ærendløpere, burde kanskje være gitt mulig (for enkelte) - å tenke sjæl! 

 

Det ovenfor omtalte - den aktuelle publisering i Bygdeposten. Dette forelagt de utøvende 

dømmende. Hva er det følgelig å anta forholdelse til? - Det kan ikke medføre riktighet… 

 

I en statsdannelse hvor kun etablerte utvalgte er adgangsberettiget å komme til orde - kun en 

versjon er tillatt ytret - må det være gitt hvilken type statsdannelse man innehar tilhold i.   

Så enkelt! - Å tenke sjæl!  

Ransansvar og torturansvar. Nordsjødykkerne - Arnold Juklerød 

John I Alvheim: ”Hold kjeft! - Alt du sier bli brukt mot deg”. Om dette hadde vært noe mer 

enn tomme tanker… - I klartekst har Alvheim meddelt kjennskap til den omfattende 

løgnproduksjon. Men, hvordan forklare at rettsinstansene skal ordne opp i forholdene? For de 

rettslig utøvende har gjennomgående lagt til grunn for sine avgjørelser - nettopp hva Alvheim 

selv i klartekst har tilkjenngitt at er løgn. - Hvorfor, Alvheim, flykter Stortingets setesittende 

til ”fellesrommet” for å drøfte den påfølgende utveksling av bortforklaringer for galleriet? 

  

Henvist til ”debatt”-arrangementene i tilknytning til Kvænangen-saken: En skulle tro at 

barnevernet anførte domspremisser og foresto de påfølgende domsavsigelser. En skulle tro  

barnevernet besluttet nektelse av rettsboksanført kontradiksjon for den utsatte part og dennes 

vitner. En skulle tro at barnevernet besluttet ikke-rettsstatlig rettsutøvelse. For, alle som tror… 

  

Rett nok utgjør barnevernet arnested for de aktuelle scenarier. Men at ”innsigelse” kun skal 

være tillatt å innrette mot dette hold, er styggere formålsbelagt enn tilsiktet skivebom. Er de 

ikke skolert til - og pålagt - å produsere påstander og beskyldninger av den aktuelle karakter, 

de menige barnevernstilsatte? - Enkelt erstattelig personell!     

 

Å gå - rett - i den etablerte tilsiktede fella! Ransarrangørenes vesentligste enhet - juristeriets 

aktører - må ikke tillates imøtegått. Må ikke tillates - etterrettelig avkledd. Gitt formålet å 

opprettholde ransvirksomheten må oppmerksomheten fjernes fra hovedfundamentet. Skal og 

må oppmerksomheten vekkbesørges fra de etablertes innplassete ransbesluttere! 

 

Barnevernets menige beslutter ikke rettslig kontradiksjonsnektelse! De ”informerer” ikke  

fra det premissanførte i rettsbøker. Det premissanførte, hvor kontradiksjon ikke er å kunne se! 

Den etablerte ikke-rettsstatlige rettsutøvelse: Om det er besørget framstilt som ”åpenbar   

påvirkning” eller ”ikke problemforståelse” - utgjør ett og samme - ordbrukte ransfett!   

---  

Ved over tid å arbeide med forhold som av omhandlende karakter får man kjennskap til et 

svært bredt spekter av utsatte for de etablertes ugjerninger. Tilkommes man dokumentasjon 

fra en rekke hold. Av det senest tilkomne vil jeg særskilt framheve det mottatte fra 

Nordsjødykkeralliansen. Et materiale preget av gjennomgående ryddighet. Et materiale hvor 

nettopp dokumentasjon og kilder er gjennomført tilhenvist. Et materiale som groteskt 

tilkjennegir de etablertes kynisme og forakt for menneskeverdet. 

 

Fra Nordsjødykkeralliansen er jeg forbeholdt adgang til å gjengi fra det mottatte. Her er 

tilkjennegitt etablertkonstellasjoner og omfattende lovstridig virksomhet. Her er dokumentert  

hvordan dykkerne mot bedre vitende ble forledet: ” Staten visste at dykkingen ikke var under 

kontroll allerede under Ekofisk-utbyggingen i 1968, men fortsatte utbyggingen vitende om at 

dykkerne ville bli skadet eller dø”. 
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”Forsøksdykking - Staten drev dypdykkforsøk gjennom statseide NUTEC/NUI. Alle forsøk 

mellom 300 og 504 m skadet dykkerne (kilde, Haukeland sykehus). I et av Oljedirektoratets 

forsøk (Deep EX 1) i 1980 ble dykkerne med forsett og uten forhåndsavtale påført potensielt 

dødelig trykkfallssyke, for å teste de fysiologiske reaksjoner av plutselig trykkfall. Alle 

forsøks-dykkerne ble syke da man på to minutter gjennomførte et trykkfall som ordinært 

skulle ta ti timer, og det ble målt en meget stor gassboblestrøm til hjernen”.       

 

Fortsettelig: ”I 1972 var Industriminister Finn Lied gjort oppmerksom på at dypdykkingen var 

lovstridig”. Fra avsnittet gitt overskriften ”Dykkerhistorikk” gjengis: ”De medisinske 

langtidsvirkninger etter trykkfallssyke ble beskrevet allerede for over 50 år siden, og man 

observerte utvikling av tiltakende helsesvikt som kunne føres tilbake til den akutte 

trykkfallssyke. Da den oljerelaterte dykkingen startet i 1967 var staten til fulle klar over at 

dykkerne var utdannet for dykking med luft ned til 60 meter. Prøveboringene påviste at de 

aktuelle arbeidsdybdene lå oppimot fra 70 til 400 meter. Det kan dokumenteres at norske 

myndigheter visste at dypdykkingen ble igangsatt uten et regelverk på tross av det var etablert 

viten om at dypdykkingen i 1967 var så langt ute i grenseland at det måtte arbeides med 

dykkertabeller, gassblandinger og dykkermetoder som ikke engang var ferdig utprøvd og 

testet - det ble et fullskala eksperiment med mennesker”.    

 

Ad ansvarsforhold: ”Statens som medeier i Norsk Undervannsinstitutt (NUI) plasserte staten 

på begge sider av bordet”. Det er vist til etterordet i NUIs egen skrytbok ”Best på bunnen”- 

NUI gjennom 25 år (utgitt i 2001): ”NUI har vært med på å føre oljeeventyret i Nordsjøen 

frem mot det vi ser i dag. NUIs snart 25 år gamle målsetting er nådd: Gjøre bemannet dykking 

ned til 400 meter vanndyp sikkert og kosntnadseffektivt”.  

 

Skrytbokproduksjon. - To år senere: ”10.09 2003 måtte til slutt staten ved Arbeidsmiljø- og 

sikkerhetsavdelingen i AAD, ta sitt konstitusjonelle ansvar og innrømme det sure nederlaget: 

Det er ikke grunnlag for å si at dykk til dybder utover 180 meter kan sies å være forsvarlige”. 

  

Nordsjødykkeralliansen: ”I forskning er det en forutsetning at resultatene kan stilles til 

disposisjon slik at andre som kan forske videre, kan etterprøve og lære av resultatene. Ved 

NUI skulle det vise seg å bli annerledes. Enkelte av forsøkene ved NUI kan i beste fall bare 

omtales som rene ”Dr. Mengele eksperiment” (NSDA har dokumentasjon på hva som virkelig 

foregikk, og at det var rendyrkede og fullskala eksperimenter med mennesker)”.  

 

Tilhørende Nordsjødykkeralliansens beskrivelser: ”Kampen mot oljemafiaen” og 

”Firerbanden”. Angående stat i staten-konstellasjoner og ”ansvar”: ”Det var Oslo 

Arbeiderpartis fire høvdinger som skulle ta ansvaret; Haakon Lie, Jens Christian Hauge, Finn 

Lied og Tor Aspengren skulle rydde vekk alle hindringer så oljen kunne komme opp. Deres 

ubyråkratiske handlekraft var så legendarisk at de til slutt ble omtalt som ”firerbanden”. Disse 

fire overstyrte norsk olje, og drev som om det skulle vært deres egen bedrift”.    

 

Ad opphav til de etablerte tilstander. For samtlige som, med ulikt utgangspunkt, er forbeholdt 

tilgang til etterrettelig kildemateriale - det er ”merkverdig” hvor sammenfallende det framstår 

- uten åpenbaring! Såvel sentrale navn som lokale konstellasjoner er tilkjennegitt i ”Oppgjør”.    

---     

I essayet ”Kjempers ødeland” har forfatteren Niels Chr. Geelmuyden, drivende dyktig, i  

ironisk språkdrakt, beskrevet hva den sindige skytebasen fra Drangedal, Arnold Juklerød  

- ble utsatt for ”i foregangslandet”. Det tilkjennegis: ”Alle som har hatt befatning med Arnold 

Juklerød i en eller annen sammenheng, har simpelthen fremstilt han som et usedvanlig 
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avbalansert, jordnært og robust menneske. Helt inntil han av fullstendig fremmede mennesker 

en høstdag 1971 blir karakterisert som lidende av ”systematisk oppbygde ukorrigerbare 

paranoide vrangforestillinger”.       

 

Geelmuyden bekjentgjør: ”Saken er den at Arnold Juklerød mot sin egen stemme i 1968 ble 

valgt til å lede forelderaksjonen mot nedleggelse av Holtane skole i Kragerø. I kampen for å 

bevare skolen der hans yngste datter, Eva, skulle begynne, avdekket han en serie misligheter 

og lovbrudd fra myndighetenes side”.   

Myndighetene - en serie misligheter og lovbrudd. Ved å avdekke dette var Juklerød kvalifisert 

for psykiatrisk tvagsinternering i det menneskerettslige foregangsland. I de påfølgende år ble 

han utsatt for en tortur som overstemmer med det tilbudte fra despotregimer. Geelmuyden 

skriver: ”La oss anta at Juklerød har vært alvorlig sinnslidende siden november 1971, og at 

han er det fremdeles (essayet ble skrevet i 1993). Ville ikke det bare gjøre historien ennå mye 

verre”. Og videre: ”Hvis legene hadde tatt sine ustanselige diagnoser og vitnemål alvorlig, så 

er det et høyst hjelpetrengende og skadet menneske det handler om. Vi må ha lov til å tro 

såpass vel om legene ved Gaustad at de innerst inne vet det er et normalt menneske de har 

mishandlet i alle disse årene, og som nå ligger i en blodpøl på gressplenen deres”.     

 

”To av tre dommere var psykiatere”. Geelmuyden tilkjennegir ”rettens” sammensetning da 

Juklerød gikk til sak mot staten og sykehuset og påfølgende psykiatrien for å få kjent de 

psykiatriske diagnoser kjent ugyldige. Resultatet, sier seg sjøl. - ”Det er kaldt å bo i telt 

vinterstid, men det går så lenge man har elektrisk varmeovn”, skriver Geelmuyden, og 

bekjentgjør fortsettelig: ”16 desember var det 25 minusgrader. Nå eller aldri, tenkte 

sykehusdirektør Wisnes. Hun skrudde av strømtilførselen. Dette var i drøyeste laget selv for 

sosialminister Heløe. Det får så være at man i det skjulte har drept noen hundre mennesker i 

behandlingsøyemed på Gaustad i årenes løp. Men å drepe en sinnslidende uteligger som i syv 

måneder med politimakt er blitt nektet matservering ved det sykehus han er tvangsinnlagt, 

mens et dansk fjernsynsteam fotograferer der hele, oppfattet Heløe som dårlig markedsføring        

av norsk helsevesen”. Du tror ikke det medfører riktighet, det beskrevne? For du informeres 

jo av etterrettelige norske medier. Geelmuyden: ”Reportasjefilmen ”Natteravnen” gjorde ikke 

desto mindre et kraftig inntrykk på det danske folk da den ble vist 2. februar”.  

 

Uten her ytterligere redegjørelse gjengis hva politilege Hornemann og overlege Madland 

evnet å hoste opp angående Arnold Juklerød: ”Symptomfri sinnssykdom”. Fra erklæringen 

gjengir Geelmuyden: ”Bak observandens nuværende, ikke påviselige sinnssyke tilstand kan 

det skjule seg en ikke aktiv eller symptomfri sinnsydom”. Og han kommenterer: ”Den 

Rettsmedisinske Kommisjon godtar dette tautologiske ordskvalder på flekken. Konklusjonen 

var et bestillingsverk, og hadde ingen verdens ting med vitenskap å gjøre”.     

 

”I 1987 var saken oppe for lagmannsretten. Også denne gang var to av rettens tre dommere 

fagfeller av saksøkte”, skriver Geelmuyden - og han fortsetter med å tilkjennegi: ”Allerede i 

dommens tredje setning presenteres man for en stygg løgn”. Videre: ”Lagmannsretten 

innrømmer at en rekke vitner har gitt uttrykk for at Juklerød umulig kan være og umulig kan 

ha vært sinnslidende. Denne bevisførsel kan lagmannsretten ikke legge vekt på, heter det på 

side 30 i domspremissene, fordi en kverulantparanoisk sinnslidelse bare rammer deler av 

sinnet, og at pasienten kan fungere alldeles upåfallende. Hva betyr dette? Det betyr at 

Juklerød kunne ført 500 vitner for sin sjelefriskhet og likevel tapt saken. Det betyr at alle 

saksøkerens vitner er frakjent troverdighet”. - Veletablert ikke-rettsstatlig rettsutøvelse. 

”Den siste Sovjetstat” kombinert med McCarthy-isme! - Velkjent klans-framferd.   

 



 125 

Geelmuyden framholder: ”Men Juklerød hadde jo advokat, vil det innvendes. Jovisst.  

Det føyer seg til raden av ulykker i hans liv at han fikk en meget dårlig advokat. Hvis Edmund 

Asbøll hadde satt seg inn i skolesaken, tilveiebrakt og lest de nødvendige dokumenter, ville 

han punkt for punkt kunnet tilbakevise at man her sto overfor vrangforestillinger”. 

 

Punkt for punkt kunnet tilbakevise. Dersom han hadde satt seg inn i saken. Dersom han hadde 

tilveiebrakt og lest de nødvendige dokumenter. Må jeg spørre, hvorfor gjorde han ikke det da? 

Han besørges profilert i de etablertes medier - ”til opprydding”, Asbøll. 

Mobbe- og terrorforetaket Telenor 

”Stat i staten”-kontrollerte Telenor er tillagt en sentral rolle hva angår å begå brudd med de 

internasjonale menneskerettskonvensjoner. Ivareta forbrytelser mot de nedfelte bestemmelser 

i det gjeldende norske lovverk. Omfattende mobbing og terrorisering av enhver som måtte 

våge å avdekke den etablerte kriminalitet og/eller utøver et virke for tilgang til fundamentale 

menneskerettigheter - for alle - utgjør en sentral Telenor-oppgave.  

 

TV2 og Vetle Lid Larssen er fortjent til kreditt for omtale av Telenors virke i ”Rikets 

Tilstand” 02.10.02. Leder av en konkurrerende enhet, Robert Hartz, ble anmodet om å 

beskrive Telenors framferd med ett ord. Det enkle svar: ”Ulovligheter”! Dette uttrykt, langt 

mer kjøtt på beinet kunne Lid Larssen presentert - om ytring var forbeholdt ytringskneblede.   

 

I boken ”Oppgjør” henviser Hammerstad i flere sammenhenger til Telenors framferd. Han 

omtaler telefonavlytting og beskriver hvilke ”teleopplevelser” flere har blitt utsatt for. Hva ble 

avduket angjeldende Kåre Torvholms teleforbindelse, og hvilke konsekvenser medførte det?  

Det ble ikke sant - Telia & Telenor. ”Den siste Sovjetstat”, uttrykte den svenske ministeren!  

  

I Radio Modums første programforsendelse av serien ”Det skjulte Norge” - måneder i forkant 

av at ”Bygdepostsaken” oppsto - ble Telenor-framferd omfattende omtalt. Mjøseng ga til 

kjenne hva hun allerede på dette tidspunkt var blitt utsatt for. Gjentatte samtaleavbrudd, de 

velkjente støybrukmetoder mv. - ergo hva enhver som tilkommes ”tåteflaskekunnskap” 

angjeldende de etablerte tilstander får stifte erfaring med. ”Dette er ulovlig, dette må dere gå 

til myndighetene med”, uttrykte Per Amdahl. Mjøseng og Hiåsen - måtte bare - skrattle.  

 

Etter at Mjøseng ble oppsagt fra sin stilling - ivaretok Telenor i tillegg til sjikane og terror av 

undertegnede, gjentatte avstengelser av min telefon. Det opplagte formål: Å søke mitt arbeid 

med saksforholdet angående oppsigelsen, nær umuliggjort. Fra Radio Modum ble det rettet 

henvendelser til Telenor angående de nevnte forhold. Til tross for sakstilhørighet hos 

kundeansvarlig Sundbakken, våget ikke denne å besvare henvendelsen fra ”lille” Radio 

Modum angående ”lille” Hiåsen. Henvendelsen måtte forestås brakt opp til informasjonssjef 

Hauges bord. Informasjonssjefens besvarelser til redaktør Grønlunds spørsmål er publisert i 

kanalen. I nær annenhver setning evnet Hauge selvmotsigelse. I fri dressur utbasunerte han 

vitende angående hvordan Telenor hadde ”imøtekommet kunden”. På kontra-spørsmål fra 

Grønlund var han ynke-uvitende. Telenor-Hauges meddelte ”vrøvlehaug” foreligger på tape. 

 

Pr. dato er jeg utestengt fra adgang til ordinær teletilgang. Eliminert fra Internett-tilgang ble 

jeg 13.12.01 - i kombinasjon med terrorpakke av halvtimes-sekvenser av ulyder gavmildt 

tilsendt meg via telefonapparatet. Uten at jeg behøvde anstrenge meg med å løfte ”røret” av!    

Gjentatte henvendelser til feilmeldingen. Blanke løgner og ytterligere sjikane. Måneder gikk, 

jeg forsøkte annen leverandør av Internett, men ble adgangsavstengt av Telenor. Etter nær et 

halvår nektet jeg å betale for de produkter jeg ikke ble levert. ISDN var installert kun for  

Internett-bruk (for FAMPO). Avstengning av telefon fulgte. Gjentilknytning til Internett ble 
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avkrevd. Nei, jeg skulle fortsette å ringe feilmeldingen (noen år) - skriver Sundbakken. 

Skriftlig bestridelse av tilsendt faktura framføres. Skriftlig bestridt fakturering overdras 

rettsstridig til inkassoaktør! Fra dette hold ble jeg tilkommet gjentatte utpresningskrav og 

endog direkte trusler! Jeg avkrevde stevningsuttak og det selvsagt fra bedragerienhet Telenor. 

- Men det passet ikke for Sundbakken & Co.  

 

Jeg måtte utestenges fra adgang til kommunikasjon. Det er ”det hele”. En liten evneveik må 

ordnes nøytralisert. - I motsetning til etablertklanens menedbrukere som trenger ytring!   

Påvisningens pris 

For å bli sett på som seriøse måtte ”journalistane halde seg vekke frå Kåre Torvholm”. Årsak: 

Han ville ha sanninga fram - han ville ha rettferd og like vilkår for alle. 

  

Å bli - sett på - som seriøse! Halde seg - vekke frå! Hva må stat i staten-klanen halde seg 

vekke frå for å kunne gjennomføre rans- og nøytraliseringsarrangementene? Dokumentasjon 

og påvisning - det etterprøvbare - er utålelig for klanens virkeutfoldelse. Ved å våge ordrett 

gjengivelse fra rettsbøker, offentlig utstedte dokumenter mv. - ved å sammenstille det 

framstilte og på dette grunnlag framholde påvisning - utsetter man seg for svært betydelige 

risiki i ”verdens beste rettsstat”. Belønnes man med diskreditering og stigmatisering - trusler 

terror og tortur - i ”verdens beste menneskerettighetsland”. 

  

Alle de utsatte for den enormt vidtfavnende ransvirksomhet - og samtidig generell fraranelse 

av lovbestemte rettigheter - ingen tror det er slik i ”verdens beste land, før de selv eller deres 

nærmeste tilhører de utsatte. For de er forklart fra utvalgte etablerte til å ytre seriøs mened  

- at fakta ikke er sant - i ”verdens beste land”.  

---   

”Skal nøytraliseres”… - ”(…) og det hører til sjeldenhetene at en som ikke har slik utdannelse 

evner å skille mellom det som er rettslig relevant og det som ikke er det.” - ”Kjæremålet i 

denne saken viser klart at Hiåsen ikke besitter denne evnen”… - Må ytringsknebles!  

 

Under Radio Modums ”oppsummering av Bygdepostsaken” 19.10.01, meddelte jeg hva jeg 

hadde i vente i Sigdal - hva jeg hadde i vente etter å ha å ha forestått påvisning også av dette 

regisserte justismord. Et lite utvalg av de påfølgende mottatte terror- og torturgaver: 

Halvtimessekvenser av ulyder via telefonapparatet (lydbåndtapet og bevitnet), jfr det omtalte i 

avsnittet angående Telenor. Avfyring av skudd (signalpistol) samt raketter (hylstre opplukket 

av andre og overlevert meg) mot min bolig i løpet av nattemørket. Hendene mine viser 

resultat av korporlig mottatt torturtjeneste. Gjentatte sabotasjehandlinger mot min bil tilhører 

gavedrysset. Passende tid i etterkant av oppsummeringen i Radio Modum av det dokumenterte 

justismord - ble væske av destruktiv art tilført min bilmotor. Med det tilfølge at motoren ”skar 

seg”. Såvel oljepåfyllingsenhet som bensintank var besørget ”invadert”. 

 

Som benevnt er varierende kombinasjoner av lokale offentlige instanser hyppig anvendte 

arnested for nøytraliserings- og ransarrangementene. I 1996 ble jeg, fra en sykepleier som 

ikke lot seg kjøpe, overlevert kopi av Sigdals-produsert journal angjeldende meg. Journal jeg i 

forkant ikke innehadde kjennskap til ”at eksisterte”. Her er utklint de skitneste påstander og 

beskyldninger, blankkonstruerte løgner - for å meg påklistret psykisk syk-merkelapp. Og det 

framgår hvilke ”enheter” som var involvert. ”Pussig nok” bl. a. samme ”enheter” som for en 

del år tilbake ”hadde hjulpet” min tante (mors søster) til å endre sitt testamente. Til - etter at 

hun var ute av stand til å gjøre rede for seg (hjernesvulst) - å endre sitt testamente til ikke å 

være til fordel for hennes nærmeste. Etter lengre tids opphold ved daværende Drammen 

sykehus ble min tante overflyttet til Sigdalsheimen. Kun kort tid i etterkant forelå ”plutselig” 
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det nye testamente. I samtaler med undertegnende gikk det i spinn for enkelte aktører. Da 

overlege ved Drammen sykehus bevitnet at min tante lang tid i forkant av nevnte overflytting 

hadde vært ute av stand til å gjøre rede for seg - gikk det ”overstyr” med dette arrangementet.  

--- 

Etter å være tilkommet omtalte journal kunne jeg, med tillegg av henvising til en rekke øvrige 

forskrudde påstandkonstruksjoner og blanke løgner, framholde en omfattende påvisning av 

det langt verre enn manglende grunnlag for den psykisk syk-merkelapp jeg var blitt påklistret 

i 1992. At påvisning tilhørte det uforståelige for adressat Statens helsetilsyn, såpass var jeg for 

lengst innforstått med. For det er utillatelig å tilbakevise de løgnkonstruerte diagnoser med 

grunnlag i dokumentasjonsbelegg! Men, at jeg hadde våget noe så vederstyggelig som 

påvisning - var mer enn tilstrekkelig. Kort etter den framholdte påvisning befant jeg meg 

liggende i en blodpøl under eget kjøkkenbord, svært nær å være død.  

 

Å bekjentgjøre at min status var blitt til sosialklient, skammer jeg meg ikke over. I en rettsstat 

- ville jeg ikke vært sosialklient! Å bli fratatt minstesats til mat samt strømutkopling kaldeste 

dagen i oktober 97 - utgjorde det oppfølgende tilbud fra Sigdal sosialkontor. Fra et møte med 

de innplasserte ved nevnte instans, foreligger lydbåndopptak. I forkant av dette møtet var jeg 

blitt skriftlig meddelt at grunnet plassmangel og for lite luft i værelset, kunne de ikke motta 

personer i flertall, i Sigdal kommune v/sosialkontoret. 3 - tre vitner kunne ikke tilbys luft - i 

Sigdal kommune! 

 

Straks sistnevnte elimineringsopplegg ble iverksatt, reagerte min kjøpmann, Kjell Haugen, 

umiddelbart. Da jeg låste opp gangdøra, sto det nygrillet kylling mv. på trappa. Da jeg slo på 

tråden for å takke, ble jeg møtt med følgende meddelelse: ”Detta fortjener du for det du gjør, 

Dag”. Jeg skal vedgå at det kom ei lita blank ei, i øyekroken da. Og Haugen fulgte opp. Ikke 

kun med fortsatte matleveranser på trappa, men også ved selv å avkreve møtekonfrontasjon 

med de aktuelle aktører i Sigdal kommune. Dette medførte at Haugen ble oversendt en sjekk. 

Å møte han vågde de ikke! For, i tillegg til den seneste framferd var aktørene innforstått med 

- at de ville bli konfrontert med løgnene for å få meg påklistret psykisk syk-merkelapp. 

 

Tuftet på selvopplevde erfaringer var det allerede på nevnte tidspunkt blitt umulig for meg å 

unnlate å utvise et videre engasjement. Siden stiftelsen av FAMPO (sept. 97) har jeg nedlagt 

ca.15 årsverk - uten lønn. Korreksjon - fra etablert hold er jeg rikelig terrorbelønnet.   

 

Hammerstad: ”Jeg vet at jeg utfordrer sterke krefter som innbitt kjemper mot at sannheten 

skal bli kjent. Den som gjør det må regne med hard medfart”. - Og: ”Alle som prøver får hele 

”pakken” av desinformasjon, ryktemakeri, diskreditering og trusler”.   

 

Dette skrives inn 18.08.03. Jeg er nettopp tilkommet ”Melding om vedtak” fra Sigdal 

kommune. Et vedtak hvor jeg bekjentgjøres å skulle eksistere for halv sats av minimum 

stipulert eksistensgrunnlag. Henvist til arnested for arrangementene mot meg samt i foreløpig 

utgave av rapporten ”Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge” - å ha framholdt påvisning - 

var dette hva jeg måtte påregne. Etter å være meddelt at flere kjente til, ble ikke nevnte vedtak 

”opprettholdt” - men, oppfulgt av restkattekrav tuftet på ”formuen” - min nedslitte bolig. 

”Merkverdig nok” har jeg ikke kunnet forestå vedlikehold. Utleggsforretning, med besørgelse 

av utlegg i minimumsbeløpet til livsopphold - ble arrangert!  

 

Etter forutgående skriftlige henvendelser (oktober 03), først til daværende leder av 

kontrollutvalget, Runolv Stegane og påfølgende til ordfører Knut Tore Eidal samt Stegane nå 

som tiltrådt varaordfører - uttrykte jeg meg i klartekst mht. arrangementene i tilskrivelse av 
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Sigdals ordfører og varaordfører 15.01.04. I tilskrivelsene er tilhenvist de benevnte forhold, 

foreliggende av skriftlige bevitnelser, det bevitnede fra to ansvarlige redaktører samt 

kjøpmann Kjell Haugen mv.  

 

Det utgjør en vesentlig forskjell fra å være forbeholdt kjennskap til hvem som ”står bak” 

svineriet - til fra hvilke hold man er tilkommet dokumentert belegg angående involvering. 

Sistnevnte tilskrivelse (av 15.01.04) avstedkom et tilsvar fra varaordfører Runolv Stegane, 

som tillagt oppfølgning fra dette hold, mer enn taler for seg selv. 

Først litt mer fra klanens innledende produksjon angående undertegnede:  

”Bergan og Hauge pågrep han uten forhandsvarsel”. Dette anført i journalen jeg ikke kjente til 

”at eksisterte”. Hva måtte berettige framstillinger av denne karakter når man ingen lovstridige 

handlinger har begått? Ikke engang har avgitt ”så mye som” en truende uttalelse. Jeg satt ved 

mitt skrivebord og arbeidet da jeg ble ”pågrepet uten forvarsel” for psykiatri-internering.  

 

Fra journalproduksjonen får jeg vite at legen som utferdiget interneringspapirene har vært min 

skolekamerat. Fra det påfølgende påstandskonstruerte framgår det at denne løgnutplanting må 

være tilsiktet at vedkommende - hvis eksistens jeg ikke innehadde kjennskap til i løpet av min 

samfulle skolegang - skulle framstå som viter av jeg har hatt en belastet oppvekst/bakgrunn. 

 

Beste karakter i orden og oppførsel og eksempelvis Sg i regning/matematikk, er hva jeg kan 

lese fra det nedfelte i karakterboka. Fra arbeidsgivere kan jeg framholde svært gode attester 

og referanser - og for øvrig tilhenvise en plettfri vandel. Dette i kontrast til det utklinte 

oppspinn, framtillinger påviselig i strid med fakta, konstruert av den etablerte gjeng  

m/opphavsadresse avd. Sigdal kommune - for å få meg påklistret psykisk syk-stempel.    

 

Noen syke syk-grunngivninger fra det produserte i interneringspapirene: Jeg hadde uttrykt 

meg kritisk angående Vesta/Investa affæren, vært tilsatt i foretak som fysisk aldri har 

eksistert. Jeg hadde ikke klippet håret - og jeg var motstander av utbygging av Gardermoen!  

 

Ad klanens og særskilt den utviste framferd og de besørgede arrangementer fra Sigdal 

kommune besitter jeg, som omtalt - en rekke bevitnelser. I motsetning til det konstruerte 

oppspinn fra klanens utøvende - er det bevitnede fundert på konkrete kildetilhenvisninger.  

 

Nevnte ytterligere tillagt:   

”Etter å ha gjennomgått samtlige av Hiåsens journaler og dokumenter, er det ingen tvil om 

hva som har foregått. Det er rett og slett grotesk lesning. Radio Modums redaktør Magne 

Grønlund har også sett journaler, dokumenter og bevitnelser, og er heller ikke i tvil om hva 

Hiåsen har blitt utsatt for. Vi kan begge bekrefte at påstandene i journalene er blank løgn”.  

Dette trykksatt av redaktør Mjøseng i Bygdeposten, og oppfulgt av intervju m/kjøpmann Kjell 

Haugen, som med belegg i å være forelagt samme dokumentasjon, kunne bekrefte løgnene!  

 

Det tiladresserte Sigdal kommunes ordfører og varaordfører - uanmeldt oppsøkte jeg m/vitner 

15.01.04 ordfører Knut Tore Eidal på hans kontor - for personlig overlevering. Jeg kan medgi 

at jeg forventet at ”det ville sprekke”. Og, ”sprekken” ble utbrettet fra ikke uventet hold.  

 

Maskefall 

I tillegg til å ha tiltrådt posisjonen som varaordfører i Sigdal, besitter Runolv Stegane bla. 

stillingen som organisasjonssjef for det parti som kan smykke seg med en justisminister som 

repeterende bedyrer - ”Vi har et lovverk i dette landet”.  

 



 129 

At Stegane følgelig tilhører de som må være fri til å begå alvorlige brudd med dette lovverk  

- begå alvorlige brudd med straffelovens bestemmelser og menneskerettskonvensjoner 

inkorporert i dette lovverk, produsere groteske personangrep og påviselige falske forklaringer 

- har han selv ettertrykkelig meddelt. 

 

Hans framstilling av 27.01.04. m/kopi til rådmann, ordfører og revisor/kontrollutvalget er 

stilet til undertegnede. På etablert klansvis er det ikke et tilsvar til det framholdte i min 

tilskrivelse - Stegane har underskrevet som varaordfører i Sigdal.  

Innledningsvis i min tilskrivelse var presisert og tilhenvist rekken av arrangementer. Videre 

var påpekt de pågående konsekvenser av de produserte falske forklaringer. Det tilhenviste i 

min tilskrivelse ble av varaordføreren besørget omgjort til at jeg hadde framført sterke utfall 

mot han og en kommunalt ansatt i tilknytning til det presenterte skattekrav.   

 

Varaordfører Stegane utbasunerer: ”Du som beskylder andre for løgn, bør være varsom med å 

slå om deg med påstander som ikke er verdt det papiret de er skrevet på”. Hva måtte  

varaordføreren kunne tilhenvise som grunnlag - for sin beskyldning? Påvisning av falske 

forklaringer med belegg i konkrete kildeangivelser - er noe ganske så annet enn den type 

virksomhet Stegane underskriver å bedrive.      

 

Den velkjente taktikkbruk - å framstille seg selv som den forulempede part. At jeg hadde 

benenevnt Stegane som organisatorisk leder for partiet Venstre og anvendt betegnelsen 

”dobbeltrolle” henvist til den samtidige posisjon som varaordfører i Sigdal - mer forulempet  

”går det ikke an å bli”. Den forulempede avslutter sin tiladressering av undertegnede: ”Jeg vil 

derfor ha meg frabedt at du i offentlig dokument slenger om deg med usanne påstander”.     

  

Jeg beklager at jeg ved en inkurie kom til å forulempe Stegane på det groveste. At jeg i stedet 

for det korrekte, organisasjonssjef - kom i skade for å titulere han som organisatorisk leder.  

Sammenstilt med bagateller som ikke å være forbeholdt tilgang til mat, bli utsatt for 

produksjon av de mest djevelske falske forklaringer, internering i psykiatrisk fangeleir, 

psykiatridiagnose på blankt løgngrunnlag, ligge i blodpøl under eget kjøkkenbord osv.   

- hvordan kan jeg sterkt nok å beklage - forulempningen av ”stakkars” Stegane?     

 

Stegane viser til det presenterte skattekrav og undertegnedes plikt som borger og framholder: 

”Det holder ikke å referere til at du, i en annen sammenheng, føler deg dolka i ryggen av 

Sigdal kommune”.  Nei, det eneste ”som holder” er å produsere falske forklaringer - mened.  

”Det holder ikke at du” - Stegane innleder med å besvare sin egen konstruerte framstilling  

- tillagt meg! Jeg har aldri uttrykt - at jeg ”føler meg” dolka i ryggen fra Sigdal kommune.  

Det er påvisning jeg har framholdt. Påvisning av hvordan representerende Sigdal kommune    

- begår alvorlige brudd med straffelovens bestemmelser!  

 

Han hadde mer på lager, Sigdals varaordfører. Generaliserende og grovt tendensiøst utslynger 

han: ”Du uttrykker deg med stor grad av sikkerhet og prøver å gi inntrykk av at du kan mye 

om samfunnsspørsmål”.  

 

Varaordfører i Sigdal, fylkestingsrepresentant for Venstre og innehaver av stillingen som 

organisasjonssjef for det samme politisk parti justisministeren representerer. Det framstilte fra 

Stegane på undertegnedes beskostning, ble imøtegått av cand. scient og styrerepresentant for 

FAMPO, Erik Strand, under vignetten ”Talerstol” www.venstre.no. Strand viste i denne 

forbindelse til Venstres profilering som ”opprydningsparti” i lokalt valgkampmanifest. Og 

han omtalte kort ”Bygdepostsaken” samt den foreliggende utgave av undertegnedes rapport. 
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Konfrontert med Strands imøtegåelse viser Sigdals varaordfører og Venstres organisasjonssjef  

hva han kan. På velkjent etablertskolert vis ”opplyser” Stegane: ”Det er ganske spesielt at 

Hiåsen og Strand går til frontalangrep på en folkevalgt som alltid har stått i fremste rekke for 

å kjempe mot urettferdighet og urettvis behandling av innbyggere i egen kommune”. Stegane 

bekjentgjør å kunne avskrift fra rans- og nøytraliseringsklanens bibel! Han kan produsere 

urimelige angrep mot seg selv - for deretter å tilbakevise de. Han kan vekkprodusere sak. Og, 

han kan produsere falske forklaringer. Produsere påviselig blank løgn og personangrep.  

Ingen sperrer kjennetegner det framstilte fra Stegane: ”Dag Hiåsen kontakta aldri meg om 

sine problemer mens jeg satt som leder av kontrollutvalget. Det var synd og det var en bom”. 

 

Til det framholdte fra Strand angående den aktuelle publisering i Bygdeposten samt 

”Bygdepostsaken”, repliserer Stegane: ”Dette er saker som ligger langt utenfor 

virksomhetsområdet til en lokal folkevalgt i Sigdal”. Varaordføreren følger opp sin 

meddelelse med å sparke ”langt utenfor”: ”Du som er opptatt av dobbeltroller burde ha fått 

med deg at Hiåsen var kilde til noen av redaktørens feilvurderinger. Deretter opptrådte han 

som fullmektig og advokat for redaktøren i rettssystemet. Det var neppe særlig lurt å la være å 

møte opp i det avgjørende rettsmøtet og dermed få uteblivelsesdom, tapt sak og samtidig ha et 

tungt ansvar for at en ung redaktør fikk store problemer”. 

  

”Det var synd og det var en bom” at jeg ikke kontaktet Stegane da han satt som leder av 

kontrollutvalget i Sigdal. Det var synd at jeg ikke ga han anledning til å begå underslag av 

dokumentasjon, produsere falske forklaringer og alvorlige personangrep på min bekostning!      

 

”Deretter opptrådte han som fullmektig og advokat for redaktøren i rettssystemet”. Nei, jeg 

ble påviselig nektet adgang til å representere redaktøren i rettssystemet. ”Det var neppe særlig 

lurt å la være å møte opp (…)”. Mjøseng og Hiåsen møtte opp, men vi kunne ikke registrere 

tilstedeværelse fra påstandsutplanter Stegane. - ”(…) og samtidig ha et tungt ansvar for at en 

ung redaktør fikk store problemer”. - Uten å være gitt adgang til formell representasjon! 

 

Ikke nok med at Stegane ”opplyser” at Strand burde ha fått med seg at Hiåsen var kilde til 

noen av redaktørens feilvurderinger kan han også bekjentgjøre ”at redaktøren ganske ukritisk 

gjenga påstander fra Hiåsen med flere”. Hvilke ukritiske påstander, Stegane? Varaordføreren 

og organisasjonssjefen er fri til - ”å prøve” - konkretisert tilhenvisning!   

 

”Når det gjelder rapporten ”Ytringsfrihetens pris” er jeg mildt sagt lite imponert. I rapporten 

oser det med påstander om for eksempel overvåkning. Historiene er ganske fantasifulle”.  

Tilkjennegir Stegane, (over)våkent! Til lesekyndige - historiene utbrodert i det som kalles 

rettsbøker, er vitterlig ganske så fantasifulle. Ved ”overvåkning” av historiene - er å registrere 

- at det oser med påstander. Grunnløse og konstruerte påstander! 

 

Er der ikke imponerende, hva Stegane evner å lese? - Tilsvarende imponerende må det være 

hva han meddeler å skjønne. ”Jeg skjønner” skriver Stegane - at verken Hiåsen eller Strand 

liker dette, og at de vil ha yrkesforbud for folkevalgte”. Er det ikke kjekt å skjønne at man må 

produsere undermålsoppfatninger tillagt andre - for å underbygge sine falske forklaringer.     

 

Stegane: ”Hvilken hensikt Strand og Hiåsen har å å forsøke å frata meg troverdighet her på 

nettet vet jeg ikke”. Forsløke å frata meg troverdighet! Helledussen! Å Å registrere: Det er 

gjengivelser og sammenstillinger av Steganes produksjon, tillagt sammenstillinger av denne 

evnelse med ufravikelig fakta - Strand og Hiåsen har forestått.  
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Han kan klanens troverdighetspakke, Stegane: ”Jeg gjentar at jeg oppfordrer Strand og Hiåsen 

til å prøve min troverdighet overfor media”. - Strand påpeker at Bygdepostens redaktør ble 

oppsagt! - Og, han viser til den besørgede utplanting i Drammens Tidende. Ad Strands ikke 

kun henvisninger til, men siteringer fra det utplantede i nevnte avis, kan Stegane redegjøre: 

”Hans (Strands) unnskyldning er at han ikke stoler på Drammens Tidende”. Og han kan 

underbygge: ”Er det noen som i fullt alvor tror at den konservative Drammens Tidende vil 

beskytte en profilert varaordfører for Venstre i Sigdal”. Registrer i fullt alvor - det troverdige! 

Fra ”Talerstol” 25.02.04 kan Stegane opplyse at Hiåsen og Strand slår om seg med påstander 

angående Bygdepostsaken. Han som følgelig ”kan saken” fortsetter med å utdype: ”Hva 

denne saken har å gjøre med mitt verv som varaordfører i Sigdal å gjøre, skjønner jeg lite av”. 

Gitt at det uttrykte var tilsiktet mening, burde det ikke vært å forvente av en påberopende av 

ryddighet - at han hadde evnet å stå ved det uttalte. At han ganske enkelt hadde evnet å 

bekjentgjøre - at angjeldende ”Bygdepostsaken” - hadde han ingen kommentar å framholde!     

 

Etablert selvmotsigende fortsetter Stegane: ”Men jeg kommenterte mitt inntrykk av saken her 

på ”Talerstol””. Han kan nå ad ”sitt inntrykk” endog angi kilde: ”Mitt inntrykk er dannet ut 

fra avisomtale og rettsavgjørelser i Drammen byrett og Borgarting lagmannsrett”. Inntrykk - 

kan Stegane ha glemt hva han har påstått? Nei, ikke alt, Stegane kan informere: ”Det står fast 

at Hiåsen opptrådte som prosessfullmektig for redaktøren (…)”. Strand repliserte til Stegane: 

”Det står kanskje fast, men sant er det ikke”. I rettsdokumentene tilhenvist av Stegane - er 

anført svart på hvitt at undertegnede ble nektet - det som står fast for Stegane!  

 

Under sin påfølgende utblåsning fra ”Talerstol” 26.02.04 kl 00.46.46 - meddeler Stegane i 

klartekst såvel evneutfoldelse som formål. Jeg innleder med å gjengi fra hans finaleutdypning   

til det saksforhold han skjønner lite av hva måtte vedgå hans verv som varaordfører i Sigdal:  

”Dette er en trist historie som kunne ha vært unngått dersom hun (Mjøseng) ikke hadde latt 

seg hjernevaske av personer som opptrer som religiøse fanatikere med monopol på den rette 

lære. Det er trist å se at Erik Strand, cand. scient (ifølge Hiåsen) går i samme fella”. 

 

Kan jeg tillate med å minne om det trykksatte i Bygdeposten. Kan jeg tillate meg å minne om 

at det framgår fra vedleggene hva den aktuelle publisering omhandlet. Måtte Stegene i klarere 

tekst ha kunnet meddele hva han representerer? Kunne Stegane klarere tilkjennegitt hvilken 

type framstillinger han er trengende for å gjøre bruk av?    

 

Stegane tilhenviser både at ”han skjønner” og at ”han skjønner lite”. Det må være kjekt å 

inneha tilgang til denne type kildetilhenvisning. Særskilt må det være forståelig - at Stegane 

skjønner lite av årsak - til at han måtte produsere alvorlige personangrep på undertegnedes 

bekostning angjeldende ”Bygdepostsaken”. Tilsvarende forståelig må det være at han 

skjønner lite av bevegrunn - til at han måtte konstruere fantasifostre for å få til underbygging  

- av sin evnede framstilling.   

 

Stegane kan meddele å være tilkommet ”åpenbaring” angjeldende - Hiåsens lære. Han kan 

fastspikre: ”Da står det fast et en ung redaktør fikk en lovende yrkeskarriere ødelagt fordi hun  

(som deg) - tiladressert Strand - trodde blindt på den rette lære (Hiåsens lære)”. 

 

Tiladressert Erik Stand hyler Sigdal kommunes varaordfører og Venstres organisasjonssjef: 

”Det er ganska utrolig at du tar sjansen på å si at du bare vil diskutere det som finnes i 

skriftlige kilder.” Strand hadde tilbakemeldt til Stegane ikke å ville kommentere hva som 

måtte være uttalt i telefonsamtaler mellom andre. Og - at han foretrakk å bygge på skriftlige 
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kilder. Samtidig meddelte Strand at han flere ganger (og det påviselig) hadde måttet korrigere 

Steganes gjengivelser. Det må være trist for ryddige Stegane at hjernevasket Strand ikke ville 

uttrykke seg angående forhold han ikke selv var gitt anledning til å kontrollere riktighet av! 

Ganska utrolig er det - hva Strand tar sjansen på si! 

 

For trengende av å tømme ut potteinnhold ”må det være trist å se” at Erik Strand ikke lar seg 

provosere til å gå i stankfella. At han i stedet for å returnere potteinnhold - via konkrete 

kildetilhenvisninger - påviser det avleverte innhold.  

I det påfølgende avsnitt evner Stegane: ”Jeg ser at du hevder å ha måttet korrigere meg. Dine 

påstander blir ikke mer troverdige av den grunn. Faktum er at jeg etter det jeg nå opplever, 

ikke kan feste noen lit til det Hiåsen og du skriver. Du (Strand) tar virkelig kaka når du ikke 

vil diskutere det faktum at Hiåsens hensikt var å få meg til å gripe inn i hans skattesak. Dette 

gjør du til tross for at Hiåsen i brev av 09.10 viser til telefonsamtalen og nevnte skattesak! Jeg 

har ikke i mine 20 år i lokalpolitikken opplevd maken til frekkhet. Det forteller også noe om 

troverdigheten til personer som mener å være i stand til å avsløre ”det skjulte Norge””. 

 

Tilhører du de som måtte oppfatte det gjengitte som en ryddig og velbegrunnet framholdelse? 

Tilhører du de som er opptrenet til å sluke rått den type konstruksjoner og begrunnelser som i 

beste fall er å sammenstille med innholdet i et tomt høl? - ”Jeg ser at du hevder å ha måtte 

korrigere meg. Dine påstander blir ikke mer troverdige av den grunn”. Å evne grunngivning 

av nivå: Du er en tosk, fordi du er en tosk, og da er det verifisert at du er en tosk! Videre: 

”Faktum er at etter det jeg nå opplever, ikke kan feste noen lit til det Hiåsen og du skriver”. Å 

ha tilgang til faktum! - I ”beste fall” et tomt høl: Du (Strand) tar virkelig kaka når du ikke vil 

diskutere det faktum at Hiåsens hensikt var - å få meg til å gripe inn i hans skattesak.  

 

Repeterende har Stegane vist til mitt brev av 09.10. Hjernevasket Strand som meddelte at han 

ikke ville ta stilling til det påstått uttrykte i telefonsamtale han ikke var forbeholdt adgang til å 

overhøre - gjenga brevets innhold fra ”Talerstol”. Nei, det var ikke å kunne lese i brevet  

- det faktum, som - var Hiåsens hensikt! Ganska utrolig er det hva Strand tar sjansen på å si! 

For Stegane har ikke i sine 20 år i lokalpolitikken opplevd maken til frekkhet! Og da - da 

forteller det også noe om troverdigheten til personer… 

  

Hvor rått og røti er det framstilte fra Sigdals varaordfører og Venstres organisasjonssjef?  

I lederartikkelen ”Falske rykter” publisert i Bygdeposten 27.04.00, skriver ansvarlig redaktør 

Mjøseng: ”Jeg vet det går rykter i Sigdal om at Bygdeposten lar seg bruke av Hiåsen. Det er 

ikke tilfelle”. Mjøseng avslutter avsnittet som følger: ”Når vi i tillegg vet at Hiåsen kan 

dokumentere alt han har stått fram med i Bygdeposen, burde ingen være i tvil om våre 

motiver for å ta opp så alvorlige saksforhold”.  

 

Gjennomgående har ansvarlig redaktør Mjøseng og ansvarlig redaktør Grønlund i Radio 

Modum mfl. - tilhenvist forelagt dokumentasjon - som grunnlag for den aktuelle publisering. 

Hva må det framstilte fra Stegane nødvendig implisere? Er det ikke rå utplanting fra Sigdals 

varaordfører av at Mjøseng, Grønlund mfl. - må tilhøre kategorien tilbakestående? Henvist til 

det trykksatte i Bygdeposten og det uttalte i Radio Modum, må det ikke være denne stempling 

- Stegane bruker som belegg - for de alvorlige personangrep mot undertegnede?     

 

Burde det vært å forvente av meg at jeg skulle ha evnet å oppfatte - at ansvarlige redaktører 

jeg i forkant ikke innehadde kjennskap til - skulle inneha tilhørighet i kategorien evneveike? 

Beklageligvis evnet ikke jeg - å oppfatte - det opplyste fra Stegane. Beklageligvis evnet ikke 

jeg ”å oppfatte annet” enn at Mjøseng og Grønlund, samt øvrige tilhenvisende av forelagt 
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dokumentasjon - uten vanskeligheter og på et ryddig vis - selvstendig evnet å anta forholdelse 

til den dokumentasjon de var forelagt.    

 

Stegane: ”Da står det fast et en ung redaktør fikk en lovende yrkeskarriere ødelagt fordi hun 

(som deg) - tiladressert Strand - trodde blindt på den rette lære (Hiåsens lære)”. 

 

Radio Modums Grønlund og Amdahl: ”Vi er selvstendig tenkende mennesker, vi skal ha oss 

frabedt å være styrt av Dag Hiåsen”. - ”Da står det fast at en ung redaktør fikk en lovende 

yrkeskarriere ødelagt - fordi hun trodde blindt på ”Hiåsens lære”. Grønlund og Amdahl er 

godt voksne mennesker. Avkledd til menedkinnet ble det regisserte justismord angjeldende 

”Bygdepostsaken” - i Radio Modums programserie ”Det skjulte Norge”. Dokumenterte falske 

forklaringer er sprøytet ut fra Sigdals kommunes varaordfører og Venstres organisasjonssjef!   

 

Stegane: Det står fast…- Han blir stående fast i å forklare seg ”dobbelt”, Stegane. I sin 

framstilling fra ”Talestol” 26.02.04 kan han informere om - at Hiåsen både opptrådte som 

prosessfullmektig for redaktøren - og, at jeg ble nektet å opptre som prosessfullmektig for  

redaktøren! Jo takk - Ole Brumm passer godt - for de bekjennende av de styggeste formål.  

   

”Jeg skjønner at Hiåsen føler seg forfulgt”, kan Stegane kildetilhenvise. Det må være kjekt å 

skjønne at det må gjøres bruk av kilder som underskriver å evne å forklare seg stikk i strid 

med egen forklaring - for å kunne underbygge at man skjønner lite av eget påstands-hopikok. 

Å måtte forklare seg som kildetilhenvist ”ravende idiot” - for å få til relevant klansforklaring. 

 

Mjøseng fikk en lovende yrkeskarriere ødelagt, fordi hun trodde blindt på den rette lære, 

Hiåsens lære. Stegane kan henvise til Drammens Tidendes ”tilkjennegivelse” av at Mjøseng 

var ”så påvirket” - ”at hun ikke var i stand til å ta sine egne avgjørelser som redaktør”. 

Hvordan gitt mulig ”å få en lovende yrkeskarriere ødelagt” - henvist til - det forklarte?  

--- 

Ved å verpe råtne rettsstatsegg - som ”Maskefjes” utøve handlinger - klukk klux klan…  

Fra eksternt hold - anonymitetsbelagt for ansvarlig redaktør! Å bekrefte å være trengende 

totalitærstatlig definisjon av begrepet demokratisk deltakelse.  

  

Dessverre er det ikke slik på nettet, skriver Stegane, og redegjør: ”Slik sett er nettet en god 

trøst for dem som ikke har mot, kunnskap eller evne til å følge demokratiske spilleregler”. 

Dessverre for Stegane ble hans framstilling skyllet ned i den totalitærstatlige kloakk den hører 

hjemme. Fra han som tok sjansen ”på å si” - ordrett gjengivelse av det nedfelte i mitt brev av 

09.10.03. Dessverre for Stegane hadde han plutselig ikke mot til å si mer, fra Venstres egen 

”Talerstol”. Etter - på demokratisk vis - å ha blitt avkledd som falsk forklarer.     

  

Nå måtte den avkleddes troverdighet gjenopprettes - på troverdig totalitærstatlig vis. Jeg har 

tidligere gjengitt Steganes ”tilkjennegivelser”: ”Hans (Strands) unnskyldning er at han ikke 

stoler på Drammens Tidende”. - Og: ”Er det noen som i fullt alvor tror at den konservative 

Drammens Tidende vil beskytte en profilert varaordfører for Venstre i Sigdal”. Å tro - i fullt 

alvor! ”Overbevisende” og overveldende har Stegane tilhenvist og sitert Drammens Tidendes 

utplanting av påviselige falske forklaringer angående ”Bygdepostsaken”. 

 

”Overbevisende” og overveldende fulgte Drammes Tidende opp. Til akkompagnement av 

prangende fotos proklameres Stegane i lørdags- og søndagsutgaver som opprydder. Lørdag 

13.03.04 var det lokal markering angående utbedring av Sigdalsveien: ”Det glupeste med 

forslaget (…) innleder Drammens Tidende. Den påfølgende dag bekjentgjøres at Stegane i  
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statsråd er utnevnt til å representere sitt parti i lokaldemokratikommisjonen. ”En stor 

tillitserklæring (…)” kan Stegane utbasunere i Drammens Tidende. Lørdagen deretter 

presenteres Stegane i halvsidesfoto mot lyseblå bakgrunn og med tekst på samme i fete typer: 

”Krever opprydding”. Nå er det fylkeskommunen - den store opprydder - skal rydde opp i.    

 

Apropos opprydding. Samme Drammens Tidende kunne for kort tid tilbake rose Drammens 

rådmann opp i skyene for opprydding i kommunens økonomi. Dette mesterstykket hadde han 

evnet ved velferdsstatlig å rasere tilbudet til eldre og pleietrengende! ”Skjønner du” - i fullt… 

”Det faktum at Hiåsens hensikt var”. - Hvor forskrudd evner Venstres organisasjonssjef å 

utdype sin rett til å begå alvorlige straffbare handlinger? Steganes finale fra ”Talerstol”: 

”Dette er en trist historie som kunne ha vært unngått dersom hun (Mjøseng) ikke hadde latt 

seg hjernevaske av personer som opptrer som religiøse fanatikere med monopol på den rette 

lære. Det er trist å se at Erik Strand, cand. scient (ifølge Hiåsen) går i samme fella”. 

  

Justisminister Dørum: ”Vi har et lovverk i dette landet” - ”Kampen mot den organiserte 

kriminalitet”. - Den er framlagt fra Venstres ”Talerstol” av Venstres organisasjonssjef - den 

utøvende deltakelse i den alvorligste og mest kyniske organiserte kriminalitet.  

 

Dokumentasjon og fakta. Fra vedlegg 1 og 2 til denne rapporten kan selvstendige lesekyndige 

registrere - ordrett gjengivelse i Bygdeposten fra påtegningsark utferdiget av påtalemakten.  

Redaktør Mjøseng kunne vitterlig ha forestått den aktuelle publisering etter å ha blitt forelagt 

nevnte - fra andre enn undertegnede. Det er ikke til å bestride. De må underskrive ikke å være 

forbeholdt skolering til å definere begrepene - dokumentasjon og fakta - klanens utøvende. 

Det er det trykksatte som har stått på trykk! Stegane: Personer som opptrer som religiøse 

fanatikere med monopol på den rette lære. Hjernevaskede. - Gjengivelse fra og henvisning til 

det nedfelte i offentlig utstedte dokumenter!  

 

Det trykksatte er av validitet kjensgjerninger. Det må vel kunne formodes at justisministeren 

”kjenner til” hva det innebærer. Det aktuelt meddelte fra Venstres ”Talerstol - tilhenvist såvel 

forum, det omhandlende innhold, som at det er framholdt fra Venstres organisasjonssjef - må  

det framstilte nødvendig innta tilhørighet i kategorien kjensgjerninger, for justisministeren.  

 

”Vi har et lovverk i dette landet”. I dette lovverk, justisminister, er inkorporert internasjonale 

menneskerettskonvensjoner. Ad adgang til demokratisk deltakelse - tilhenvist EMK del 1, 

Rettigheter og friheter Art.14., tilslutter Venstres organisasjonssjef konvensjonsstrid av 

avskyeligste karakter. Det framholdte mot person, hjernevaskede mv., personangrepene tuftet 

på påviselige falske forklaringer - og dette tilhenvist framstillers posisjon - forbrytelsene mot 

Art. 3, overgår det groteske! - Klanens konvensjoner skal inneha forrang - i dette landet.    

 

”Det er trist å se”. I henhold til klanssvineriet framkjørt av Venstres organisasjonssjef skal 

forfatter Geelmuydens nabo fra Østbygda på Tjøme, Erik Strand, ha inntatt tilhørighet blant 

de hjernevaskede. - ”Den rette lære - Hiåsens lære - Hiåsen og hans trosfeller - Religiøse 

fanatikere - Hjernevaskede. Stakkarslig måtte Stegane konstruere fantasifostre på rad og 

rekke for å underbygge personangrep. Kan en tristere skolering bekjentgjøres? 

  

Etterfulgt av Strands ”Talerstol”-avdukning av Steganes ”fakta”, tiltrådte forsker Joar Tranøy 

med ytterligere påpekning av organisasjonssjefens framstillinger - stikk i strid med fakta.  

”Hiåsen fortjener støtte for sitt verdifulle arbeid for bedring av ytringsfrihetens vilkår i 

Norge”, avsluttet Tranøy sin meddelelse fra ”Talerstol”. Han kunne undertegne som følger: 

”Vinner av Den norske forfatterforenings ytringsfrihetspris”. Stegane ”tok ikke sjansen på”  
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- å si mer! Eller - ble han befalt fra kompetent ranshold å holde klanskjeft? 

      

Men i forkant kunne han redegjøre fra ”Talerstol: ”Hvis Hiåsen ikke er i stand til å arbeide, 

skal statens trygdeordninger komme inn. Men da må Hiåsen ønske det sjøl. Ønsker han ikke 

det, har han faktisk ikke krav på et øre i sosialhjelp”. - Hiåsen må forstå at han skal ønske seg 

underlagt de falske forklaringer Sigdal kommunes utvalgte er i stand til å utarbeide. Det  er 

misbruk av loven at Hiåsen skal ligge ranere, løgnere og terrorister, brytere av  straffelovens 

bestemmelser - til byrde! Forstår ikke Hiåsen dette, må han være kvalifisert til livsopphør.    

Hvilken type arbeid utøver den nyutnevnte ”kommisjonær”? Varaordfører i Sigdal, 

fylkestingsrepresentant, leder i Buskerud friidrettskrets mv. og avlønnet som Venstres 

organisasjonssjef. Er det i ”fritiden” han utgir sine fakta, samt proklameres som opprydder av 

Drammens Tidende? Under sine aktuelt avsluttende framstillinger fra Venstres ”Talerstol” har 

han 25.02.04 kl.10.34 og kl 23.43 samt med fortsettelse 26.02 kl. 00.46 bekjentgjort følgende 

arbeidsfordeling: Produksjon av falske forklaringer, personangrep, fantasifosterkonstruksjon.  

 

Som benevnt tilkjennega jeg 19 10.01 - under oppsummeringen av ”Bygdepostsaken” i Radio 

Modum - hva jeg hadde i vente i Sigdal. At jeg skulle bli tilkommet en såvidt overveldende 

skriftlig bekreftelse fra Sigdal kommunes varaordfører av hvilken framferd som utøves  

- overgikk det forventede. Var et maskefall mer enn forventet.  

 

”Jeg skjønner at Hiåsen føler seg forfulgt”, kan Stegane tilhenvise påstått av han selv. 

Samtidig hyler han å være utsatt for angrep fra Strand og Hiåsen. Angrep han påviselig selv 

har konstruert. På sedvanlig vis måtte Stegane besørges meg framstilt som en tilnærmet 

ubetydelighet. Samtidig opplyser han - å skjønne lite av - at han måtte uttømme gjentatte 

kloakklass på en tilnærmet ubetydelighets bekostning angående ”Bygdepostsaken”.  

 

Stegane er angrepet! Den forståtte publisering i Bygdeposten og det påfølgende saksforløp, 

hvordan i huleste måtte Stegane kunne påhyle seg selv som angrepet - hva dette angår? Å ta  

- den evnet forklarte undermålskaka. Å avlevere den stankende formålskaka - åpen og bar!   

 

Stegane har i utallige varianter utbasunert at det er det presenterte skattekrav det framholdte 

fra undertegnede - skal omhandle. Og - at jeg skal ha pålagt han ”å gå inn” i dette forhold. 

Dersom denne påstand skulle være å tillegge gyldighet, tillagt hans egen presisering av at 

”Bygdepostsaken” ikke vedgår hans virke som varaordfører i Sigdal - og dette konfrontert 

med at han har undertegnet det tiladresserte meg av 27.01.04 som varaordfører i Sigdal  

 - hvordan kunne berettige de omfattende strafferettslig betingede framstillinger på fleres 

bekostning angjeldende ”Bygdepostsaken”?   

 

Tillagt den bedragersk teknikkbruk, har Stegane selv meddelt den kriminell aktivitet han 

utøver. Og, det er offisielt framholdt på vegne av Sigdal kommune. Det er Steganes 

framstillinger i tiladresseringen av undertegnede av 27.01.04, Strand har tilhenvist som 

grunnlag for kommentarer/imøtegåelse. Uomtvistelig er det en direkte oppfølgning av dette 

Stegane har forestått. Det er følgelig ikke gitt anledning til å søke det framstilt som om at 

Stegane delvis har opptrådt som varaordfører i Sigdal, og delvis som privatperson. 

 

De strafferettslig betingede beskyldninger er ikke kun framholdt mot Hiåsen. Tilhenvist 

Steganes undertegning som varaordfører i Sigdal tilskrev Strand kommunens ordfører, Knut 

Tore Eidal (SP). Det gjengis fra denne tilskrivelse: ”Det er svært alvorlige påstander Sigdals 

varaordfører her har fremholdt. Dette innbefatter også undertegnede. Det er ikke bare alvorlig, 

men klare brudd mot staffelovens bestemmelser. Derfor er det påkrevet av ordføreren at han 
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offentlig tilbakeviser disse påstandene”. Strand presiserte: ”Jeg understreker at denne 

henvendelse, så vel som de av Steganes påstander jeg ber deg ta avstand fra, ikke dreier seg 

om Hiåsens forhold til kommunal forvaltning”. - Det må være ”trist å se” hvordan 

hjernevaskede etterkommer ryddig skilnad av de enkelte forhold.   

 

Etter purring fra Strand ble han forbeholdt det følgende svar fra ordfører Eidal: ”Jeg forstår at 

mitt svar ikke er kommet fram så jeg prøver på nytt”. Fortsettelig: ”Viser til mottatt e-post av 

8.mars -04, likeså til møtebok for kontrollutvalget 16.02.04. Hva Stegane skriver i brev du 

viser til må stå som hans personlige meninger, ikke noe politisk syn som Sigdal kommune står 

for. Saken har vært innom kontrollutvalget 16.02.04. og utvalget ber rådmannen undersøke 

saken”. Eidal avslutter som følger: ”Påstander som du mener Stegane har satt fram vil jeg 

heller ikke kommentere”.     

 

Til det siste først. Det er ordrett sitering av de svært alvorlige påstander Sigdal kommunes 

varaordfører har satt fram - dette omhandler! Varaordfører Steganes statuering: ”hadde latt 

seg hjernevaske” og, ”trist å se at Erik Strand går i samme fella” - er blitt til ”som du mener”  

- i ordfører Eidals framstilling! Ordføreren framholder: ”Hva Stegane skriver i brev du viser 

til må stå som hans personlige meninger (…)”. Følgelig, brev undertegnet av Sigdal 

kommunes varaordfører (og ordfører?) i dette medfør - forplikter ikke Sigdal kommune!    

 

Det evnet framstilte fra representerende Sigdal kommune - taler for seg selv! Det må være 

trist å se at uten produksjon av dokumentert mened, generaliserende personangrep og 

konstruksjon av fantasifostre - har ikke den lokale ”stå bak”-gjeng evnet ”få på meg noe 

annet” enn at jeg har framholdt påvisning av den lovstridige virksomhet de selv utøver. Samt  

- at drittsekken har risikert og risikerer å arbeide for menneskerettigheter.      

 

Hvem har underskrevet å måtte gjøre bruk av påhylte åpenbaringstilkomster for å framstille 

seg selv som troverdige? Hiåsens lære - religiøse fanatikere. ”Jeg skal ha meg frabedt”, 

skriver Sigdal kommunes varaordfører. Til konstruktørene av fantasifostre: Jeg skal ha meg 

frabedt (”religiøst”) - å bli trodd. Det eneste å vektlegge av det framholdte fra min side - er å 

forefinne anført som konkret kildetilhenvist. Og følgelig uavhengig av hva jeg måtte mene! 

 

Enorme ressurser er disponible for å få brakt til endelig nøytralisering den/de som ikke  

underlegger seg klanens arrangementer. Enorme ressurser settes inn for å fra brakt til fysisk 

og/eller psykisk sammenbrudd enhver som måtte risikere å framføre imøtegåelse, og særskilt 

påvisning. I så måte innehar jeg tilhørighet blant de tildelte - full pakke (jfr. Hammerstad). Jeg 

kunne omtalt utallige eksempler av tildelte terrorgaver. Fareskilt nedslengt i innkjørselen til 

min bolig, kors nedtegnet i pulteplata - er trusler nødvendig å kategorisere ”som bagateller”.  

 

Å få brakt til isolasjon den som skal nøytraliseres tilhører de sentrale virkemidler. Fraranelse 

av og destruksjon av kommunikasjonsmidler, er vesentlig. Lite mat, hullete sko og klær andre 

ikke lenger trenger, tilhører hva man må eksistere med - ved å våge å framholde påvisning. 

Meddelt hva som utøves fra hold som tilkjennegir ”alltid har stått i fremste rekke” - kan jeg 

uansett hva det måtte koste meg - ikke underlegge meg denne type virksomhet!  
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VIII) DEN UTILLATELIGE YTRING 

  

Den utillatelige ytring 

”(…) journalistane måtte halde seg vekke frå Kåre Torvholm. Viss ikkje ville dei verte sett på 

som useriøse og ville få problem med å skaffe seg informasjon vart det sagt.” Dette meddelt 

av hovedtillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes. De to linjene inneholder vitterlig et vell av, 

er det ikke informasjon betegnelsen er ”navngitt”? Hvilke spørsmål av vital karakter hva 

angår tilgang til demokratiske rettigheter, adgang til ytring, tilgang til menneskerettigheter,  

 - og ergo hva angår ”system og tilstander” - må det uttrykte nødvendigvis innbefatte? 

 Hvorfor måtte journalistane halde seg vekke frå Kåre Torvholm? 

 Hvorfor ville journalistane verte sett på som useriøse om dei ikkje heldt seg vekke frå 

Torvholm?  

 Seriøsitet versus useriøsitet. Hvem er ”eiere” av seriøsitet? Hvem er tillagt 

sensurrollen og ergo bestemmelse av hva som måtte innbefattes av seriøsitet? 

 Hvilken (art av) informasjon ville journalistane få problem med å skaffe seg? 

 Fra hvilke hold, hvilke kilder, ville journalistane tape tilgang til informasjon? 

 ”Vart det sagt”… 

  

Et ”støyfritt” forfall  

”Nytt historisk blikk på Holocaust”. Denne overskrift anvendt av historieprofessor Odd-Bjørn 

Fure” til en artikkel publisert i avisen Dag og Tid 17.08.02. Det gjengis fra ingressen: 

”Likesæle, moralsk avstumping og fortrenging i eit breitt sjikt av det tyske folket”. - Dette 

”framheva som ein grunnføresetnad for katastrofen”. - Likesæle, moralsk avstumpning… 

  

I samme avis under overskriften ”Smerteskrik mot skuleforfallet” omtaler professor Bernt 

Hagtvet journalist Jon Hustads bok ”Skolen som forsvann”. - ”(…) ein knyttneve av ei bok” 

skriver Hagtvet og fortsetter: ”Alle dei som har opplevd forfallet i skolen har nå fått 

kampskriftet sitt”. Det framholdes: ”Slik vart det skapt ein klientskapande dilleskule (…) som 

i røynda mest vert utveksling av fåkunne”. Hagtvet påpeker det ”underlag av dokumentasjon 

som gjer ho (Hustads bok) uavviseleg som innlegg i ein viktig debatt”.   

 

”Det er skjedd eit katastrofalt fall. Og det er skjedd forunderleg støyfritt”, skriver professor 

Hagtvet med henvisning til Hustads ”essay om krisa i den norske skolen”. - Det ”er skjedd”!   

Der ”er skjedd” - ”forunderleg støyfritt”! Den akademiske unnfallenhet. Den akademiske 

forflatning, det etiske forfall. - Ytringsknebling/sensur - du høster hva du sår - så enkelt! 

 

Professor Hagtvet: ”Der ein norsk artium for 30 år sidan gav fritak for to år i amerikansk 

college, er det no usikkert om artianarar (som ikkje heiter det lenger) i dag i det heile kan 

byrja som ”freshmen””. - Det er skjedd - ”forunderleg støyfritt”. En rettsutøvelse i påviselig 

strid med de grunnleggende rettsstatlige prinsipper. - Forunderleg støyfritt! 
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Under avsnittsoverskriften ”Råkar universiteta”, skriver Hagtvet: ”For eigen del kan eg 

tilføya: Resultata ser vi også no på universiteta, der grunnkunnskapane er i fritt fall og der 

krona skal setjast på verket neste år i det som med ei fantastisk tildekkjande omskrivning 

heiter ”kvalitetsreforma”. Det verste med mykje av den ungdommen som kjem til 

universiteta, er at dei intellektuelt er som kalka graver, utan driv, utan spørjelyst, utan 

arbeidsdisiplin. Dette er eit kulturproblem for Noreg”.  

 

Er dommere som begår mened på mened - og som på vegne av den etablerte konspiratoriske 

enhet avkrever ytringsknebling av de som kan telle til mer enn to - ”eit kulturproblem”? 

Kulturen har ”mange ansikter” - men, er det ikke ”ei fantastisk tildekkjande omskriving” å 

kulturinkludere - etablert kriminell virksomhet? - ”Det er skjedd” - ”eit kulturproblem”! 

 

”Det verste med mykje av den ungdommen som kjem til universiteta” - er at de ikke ble gitt 

adgang til å kunne velge vekk en oppvekst - under et ”Det etablerte Norge”-regissert forfall. 

En oppvekst under etablert ytringsknebling og sensur. En oppvekst hvor ”Tipstjenesten” ble 

introdusert i skoleverket (videregående). Videoen ”Hva er det med Monica” og annet 

materiale hvor elevene skulle læres opp til å ”tipse” om hverandres psykiske helse - om 

”avvik” - ble sprøytet ut. - ”Utan spørjelyst”. - Hvordan vil noen våge å stille de kritiske 

spørsmål, de ”avvikende” spørsmål, de kreativitetsfunderte spørsmål - når innrettelse etter 

konformitetskravet utgjør en betingelse for å unnslippe diagnostisering? 

 

Undertegnede har selv undervist i videregående skole gjennom flere år (samfunnslære,           

sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, statistikk, rettslære, skatterett). Innledningsvis i ”nye 

klasser” anvendte jeg tid til å forsøke å ”få vekk” barrierene. Våge å stille de provokatoriske 

og de ”dumme” spørsmål. ”Åffer er jeg her”, framholdt jeg. - De unges rettferdighetssans 

burde være velkjent. At mange har oppfattet at uredelighet, løgnproduksjon etc. utgjør 

alternativet dersom de vil ”fram” i den etablerte avstumpelsesstat - utgjør ikke det ett av de 

sannsynlige ”svar” til ”kalka graver, utan driv”? Korrupsjon, konspirasjon, løgnproduksjon  

- ytringsknebling/sensur, konformitet, psykisk syk-diagnostisering av de som våger å tenke 

sjæl. - ”Ingredienser” som inspirerer - til ”spørjelyst og arbeidsdisiplin”? 

 

Isolert sett er det et pluss at det forestås en avdukning av ”skuleforfallet”. Men, gitt de 

etablerte tilstander er det ei ”fantastisk tildekkjande omskrivning” å rette forfallssøkelyset mot 

denne adresse. Skoleforfallet er irreversibelt - gitt opprettholdelse av en pillråtten stat i staten. 

Korrupte løgnprodusenter som forbilder. Ytringsknebling/sensur - rettsvesenet det råtneste av 

det råtne. Det autonomt gitte forfall - må - gi seg sjøl! 

  

Avstumpningen, skuleforfallet, nivåreduksjonen - rundt den første sving - hvem skal 

ivareta produksjon, forestå produktutvikling, besørge opprettholdelse av konkurranseevne? 

De ”skolerte” - jfr. Hagtvet - ”til utan driv, utan spørjelyst, utan arbeidsdisiplin”?   

 

Det ”katastrofale fall” - er ”skjedd forunderleg støyfritt”. Det er ikke skjedd, professor 

Hagtvet. Det er groteskt ”støyfritt” - ytringskneblende/sensurbelagt - iscenesatt. For - altfor 

mange har skaffet seg skitt på hendene. Er behovstrengende for ytringsknebling/sensur, 

behovstrengende for avstumpning. Uten råtarot-opprøsk er skuleforfallet irreversibelt!   

 

Under avsnittet ”Råkar universiteta”, fortsetter Hagtvet: ”Men lat no denne triste sluttsteinen 

liggja” (kalka graver mv.). ”Lat det berre vere sagt at her er ein indre samanheng”. Det er en 

etablert indre samanheng - en etablert stat i staten. Hva med å få ut den akademiske fingeren?  

 



 139 

”Råkar universiteta”. Utgjør ikke unnfallenheten eller den direkte deltakelse i lokkpålegging 

fra ”miljøene” ved universitetene et avgjørende bidrag til produksjonen av forfall? Lever 

”miljøene” ved universitetene fullstendig avsondret fra ”Skremmende er den virkelighet”,  

omtalt i Økonomisk Rapport? Er evnen til å oppfatte opplagte sammenhenger gått tapt?   

 

”Fell denne boka til jorda utan toreskrall, har vi ikkje att noko debattrom her i landet”, skriver 

professor Hagtvet. Hva med adgang til debattdeltakelse? En debatt angående kunnskapsforfall 

forbeholdt deltakelse fra de behovstrengende for avstumpning? Intellektuelt mer høytravende 

kan det umulig…produseres kalka graver! 

Intet forfall - for faget ”å lære” - er: Avstumpning. - Ergo intet ”å snakke om”! 

Det tilsvar en av de tiladresserte for ”skuleforfallet”, professor Edvard Befring, presterer i den 

påfølgende utgave av Dag og Tid (24.08.02), underbygger ikke kun det etablerte behov for 

avstumpning. Det innbefatter en statuering av forfallets sentrale ingredienser.  

 

”Det er nesten rørande å få slik oppmerksemd som dette. Eg ser på påstandane til denne 

forfattaren som meiningsytringar, som ikkje held fagleg mål” – metodeinsinuerer Befring.  

Den perlebehengte snora: ”nesten rørande” - ”påstandane” - ”denne forfattaren” - 

”meiningsytringar” - ”ikkje held fagleg mål”. Det overstiger langt det rørende, de ”faglege” 

insinuasjoner, Befring evner å sause i hop i en kort setning.                  

 

”Han plukkar sitat i hytt og ver for å få det til å passe med sitt eige bilete”, fortsetter Befring 

adressert til Hustad. Hvilken art av plukking bedriver Befring? Antar han forholdelse til ”det 

underlag av dokumentasjon”, de anførte referanser, de forståtte tilhenvisninger - fra Hustad?   

 

Til Dag og Tid-forestått henvisning til ”fleire undersøkingar som tyder på at norske elevar har 

blitt dårlegare i viktige dugleiker som lesning og matematikk”, svarer Befring: ”Mange har 

påpeika at desse undersøkingane ikkje held mål vitskapeleg”. - Hvem - hvilke ”mange”, 

Befring? Hvilke ”desse undersøkingane”? - ”Påpeika”? Tuftet på hvilket grunnlag? Tuftet på 

fundamentet påstandsplukking i hytt og ver? At mange opplyst å hete N.N. og mister X sier 

det - viser helt klart - at jorda er flat. Og da - er det åpenbart - intet å debattere!   

 

”Ja det fins så mange slike meiningsytringar ein kan registrere”. Befrings avgitte svar til 

spørsmålene fra Dag og Tid-journalist Todal - er gjennomgående hentet fra de etablertes  

forfallslærebok. Gitt forklaringen - at faget å lære, er avstumpning - medfører det utvilsomt 

riktighet at intet forfall er å kunne registrere!    

 

”Fell denne boka til jorda utan toreskrall, har vi ikkje att noko debattrom her i landet”, 

meddeler professor Hagtvet. Er det ikke oppfattet at ”debattrommet” ikke er åpent for omtale 

av ikke-temaer? At toreskrallet skal være - ”å høre” - som støyfritt kornmo!  

 

Det tilhører de sjeldne unntak å bli forbeholdt kunnskapsbaserte uttalelser i norske medier pr. 

dato. En kronikk publisert i Dag og Tid 07.09.02, signert førsteamanuensis i filosofi ved 

Universitetet i Tromsø, Atle Måseide - tilhører de desiderte unntak. I denne kronikken 

”hudfletter” Måseide omtalte professor Befrings framholdelser i nevnte avis 24.08.02. Og 

ikke mindre betydningsfullt, grunnleggende krav til vitenskapelig betinget metodeanvendelse, 

til metodisk ryddighet og redelighet, står på trøkk!   

 

Jeg finner det påkrevende å gjengi relativt omfattende fra Måseides kronikk:   

”Eit sentralt vitskapsteoretisk poeng er at hypotesar og teoriar i prinsipp skal kunne la seg 

falsifisere. Elles er dei uvitskaplege. Dét inneber òg at posisjonar ein ønskjer forsvare, ikkje er 
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immune mot kritikk. I det minste må ein vise kvifor eventuell kritikk ikkje held”. - Av den 

årsak at de påfølgende kommentarer samsvarer med det tidligere påpekte fra undertegnede,  

gjengis det fortsettelig fra Måseides kronikk under avsnittet gitt overskriften: ”Immun mot 

kritikk”: ”Det er slåande at kritikken frå Hustad og andre blir avvist som ”meiningsytringar” 

som ikkje held fagleg mål. Befring underbyggjer ikkje avvisinga si og impliserer dermed at 

synet hans er immunt mot slik kritikk. Følgeleg er han irrelevant. At grunngjeving manglar, 

vekkjer mistanke om at dette gjeld all kritikk. Men er pedagogikk som empirisk vitskap 

immun mot kritikk, er den ikkje anna enn pseudo-vitskap. - Ein stad avvisar han kritikk med 

at det ”er mange feilfaktorar ”- som om det prinsipielt ikkje skulle kunne vere feilfaktorar som 

influerer hans eige syn! - Måten Befring gjer dette på minner om religiøse mytar: Desse er 

prinsipielt ikkje falsifiserbare. Ingen kritikk held mål. Kritiserer du dei, har du ekskludert deg 

frå samfunnet av dei som har rett. Og da tar du følgjeleg feil”.   

 

For en kunnskapsrik og opplyst befolkning burde det framstå - som til skrekk og advarsel   

at den forfallbeskrivelse det framholdte fra Måseide impliserer - er etablert som ”standard”. 

De etablertes evnelse: Selvangitt irrelevans. Til de aktuelle saksforhold - det framholdte fra 

de påhengte svart kappe - ”overgår” religiøs myteskapelse. Hvordan ”la seg falsifisere”: 

Påhylte tilkomster av åpenbaringer? 

 

”Det er så sjelden folk protesterer nå” 

Dette uttalt av Erik Bye til Dagbladet 06.09.02. Og Bye fortsetter: ”All denne tausheten i 

samfunnet plager meg”. All denne tausheten - sjelden folk protesterer nå.  Merkverdig må det 

være at det blir taust - når adgang til å framføre motforestillinger er utillatelig! 

 

Sjelden ”folk” protesterer. Hvem er å innbefatte av ”rasen” folk? Hvorfor protestere de som er 

innbefattet av den etablerte kategori forbeholdt beskyttet adgang til å framføre den åpenbarte 

mened - som passer for oss?   

 

Under overskriften ”Ordsmonn” publiserte Dag og Tid 03.08.02 et intervju av forfatteren 

Niels Chr. Geelmuyden. Det gjengis fra intervjuet henvist til forfatteres tidligere omtalte 

essay ”Kjempers ødeland”: ”Samlinga inneheld skarp retorikk og grundige analysar, mellom 

anna eit langt essay om, eller snarare ei oppsummering av, saka rundt Arnold Juklerød, 

mannen som vart tvangsinnlagt på Gaustad sjukehus. Essayet er skakande lesnad. Det mest 

sjokkerande med det heile er at opplysningane ikkje kom fram i media”. - Grundige analysar. 

- Skakande lesnad. - Mest sjokkerande: At opplysningane ikkje kom fram i media! 

 

Det uttillatelig publiserte leserinnlegg i Bygdeposten omhandlet bl.a. Arnold Juklerød. Som  

introduksjon til leserinnlegget tilhenviste Mjøseng den foreståtte publisering i Radio Modum. 

En publisering hvor Hiåsen hadde tilkjennegitt det skakande Arnold Juklerød ble utsatt for. 

Samt det sedvanlig sjokkerande: At opplysningene - ikke måtte - komme fram i media.   

 

Jeg var trolig den siste som samtalte med Arnold Juklerød før han stupte overende i brakka  

- som utgjorde hans hjem - utenfor inngangsportalen til ”Velferdsbygget” på Gaustad. Kort tid 

i forveien for det angitte tidspunkt for denne menneskerettskjempens sammenfall hadde jeg 

avsluttet en nær timelang samtale med han pr. hans mobiltelefon. Det var førstehånds-

opplysninger tillagt øvrig besittelse av omfattende dokumentasjon angående den etablerte 

djevelskap - Arnold Juklerød over år ble utsatt for - jeg framholdt i Radio Modum. 

  

Et emne/tema for ikke-omtale - i henhold til ”retten” Hagelund. Den/de som forestår omtale er 

påvirket, og for påvirkede er det utillatelig å forestå omtale, - i henhold til Borgarting”retten”.   
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”Likesæle, moralsk avstumping og fortrenging i eit breitt sjikt av det tyske folk”. Dette ”ein 

grunnleggjande føresetnad for katastrofen”, meddelt av historieprofessor Fure. Professor 

Hagtvet: ”Forunderleg støyfritt” - ”Har vi ikkje att noko debattrom her i landet”. Erik Bye: 

”All denne tausheten i samfunnet plager meg” - ”så sjelden at folk protesterer nå”. Mjøseng i 

lederen ”Ytringsfrihetens pris” publisert i Bygdeposten 12.09.00: ”Det burde ikke være 

vanskelig legge i sammen to og to i denne sammenheng, og skjønne hva styrelederen og de to 

innringerne forsøker overfor Bygdeposten. Alle de som har tvilt på mine tidligere utspill om 

at det er streng sensur i Norge i dag, burde nå helt klart se hva som foregår”.  

Den avsluttende sekvens fra lederen ”Ytringsfrihetens pris”: ”I dagens avis forteller vi også 

den virkelige historien til Dag Hiåsen. Som mange nå sikkert har skjønt er det ikke tilfeldig at 

han er blitt stemplet med en psykiatrisk diagnose. Da han sendte et brev til Statens Helsetilsyn 

i 1996 der han innklaget eget saksforhold med omfattende vedlegg av dokumentasjon, ble han 

farlig. Hiåsen påviste der det manglende grunnlag for hans psykiatriske diagnose, etter å ha 

blitt tvangsinnlagt lille julaften 1992. Dermed ble det satt i gang med omfattende aksjoner for 

å knekke han. Heldigvis har de ikke klart det, og han kan nå foretelle sin historie.” - Mjøseng 

avsluttet ”Ytringsfrihetens pris”: ”Om jeg fortsatt har jobb i morgen? Den som lever får se.”  

  

Vel kl. 16.00 - ”i morgen” - var Mjøseng suspendert til jobbløshet - og fikk se og høre seg 

selv - etablert tiltrengende behov for legebistand…  

 

”Det er så sjelden” - ”Har vi ikkje att noko debattrom” - ”At opplysningane ikkje kom fram i 

media” - ”Journalistane måtte halde seg vekke frå Kåre Torvholm”. - Fra Torvholm m/fleire!   

 

Kampen mot organisert kriminalitet 

Datoen er 30.10.02. Nok en produksjon proklamert som debatt er avviklet på TV2. 

Justisministeren har gjentatt og repetert ”vi har et lovverk i dette landet”. Foran meg på  

skrivebordet har jeg et omfattende skriv nettopp mottatt fra en mor fra Lofoten, Mette Wright 

Larsen - som over år har utøvd en heroisk innsats for sin sterkt allergirammede sønn. Et skriv 

som ikke kun dokumenterer at ”har et lovverk” - er en etablert ”vi” rans-eiendom. Men et 

skriv av et ganske så annet nivå - enn vedlagte dommerunderskrevne menedproduksjon.   

    

”En viktig domstolsreform”. Under denne overskrift skriver justisministeren i et innlegg i  

Dagbladet 01.11.02: ”Domstolenes uavhengighet i forhold til den utøvende og lovgivende 

makt er en forutsetning for et stabilt og godt fundert demokrati. At norske domstoler har 

opptrådt uavhengig og selvstendig i sin dømmende virksomhet, kan det ikke herske tvil om.  

Den faglige integritet er svært sterk i norske domstoler og med høy grad av profesjonalitet”. 

 

Selvfølgelig må Dørum være fri til å framholde meningsytringer. Stilbedømmelse tilhører 

definitivt denne kategori. Men, hva angår innhold - gitt den forutsetning at fakta er å kunne 

framholde som ufravikelig - må justisministeren være å avkreve enten forholdelse til fakta, 

eller alternativt å kunne tilbakevise fakta. Kan Dørum påvise at et kulhopp hvor skiene plantes 

i bakken på 60m, er å kunne metermåle til et svev på 230m? ”Et godt fundert demokrati”, 

skriver justisministeren. Et demokrati hvor ytringsmonopol er å forbeholde de som påstår at et 

230m-svev har funnet sted - til tross for at skia står att på 60m-merket!  

 

En undersøkelse vedrørende holdninger til organisert kriminalitet presenteres 19.06.03. I 

nyhetsendingen kl. 2100 hadde TV2 innhentet justisministeren, Eva Joly og leder av politiets 

fellesforbund, Arne Johannessen, til å framholde synspunkter angjeldende temaet, samt 

meddele tiltak for å komme den organiserte kriminalitet til livs. - ”Om dette hadde vært noe 
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mer enn tomme tanker” - hvordan forklare at opprydning innenfor egne rekker ikke er 

iverksatt?  

 

”Domsstolene er livsfarlige for vanlige folk”. Dette meddelt av Økonomisk Rapport angående 

den virksomhet som utøves i Borgarting lagmannsrett. Forsøk bare ikke å uttrykke at dere er 

uvitende. Uvitende hva angår de utøvende av den mest alvorlige og kyniske kriminalitet. Du  

kjenner Riis-saken, Dørum. Det bør være unødvendig at jeg gjengir eksempelvis fra ”Statens 

løsning av Reksten krisen med Amelia’s arv”. Og ergo adresse - for havet - av justismord.      

 ”Kampen mot organisert kriminalitet”. Jeg har ”lånt” denne overskrift fra justismisterens 

innlegg i Dagbladet 25.06.03. Her avslutter Dørum det innledende avsnitt på følgende vis: 

”Eller øyenvitner som ikke tør å stå fram i retten pga. trusler om at barna vil bli tatt av dage”.  

Husker du Dørum, hva vi samtalte om pr. telefon på kveldstid noen uker før du avgikk fra din 

foregående periode som justisminister. Husker du at det omhandlet hva Kåre Torvholms 

barnebarn skulle utsettes for - dersom ikke Torvholm, Hansen og Hiåsen m.fl. stanset med å 

avduke de etablertes kriminalitetsutfoldelse. 

 

Nevnte samtale ergo kort tid i forkant av at Mjøseng fulgte opp med å forestå dokumentert  

omtale i Bygdeposten. Fra justisministerens innledende sitatgjengivelser fra hans innlegg 

publisert i Dagbladet 25.06.03 gjengis: ”Nøytraliserer personer ved bruk av korrupsjon, vold 

og trusler”. Avslutningsvis framholdt Dørum: ”Men kampen (mot organisert kriminalitet) skal 

alltid føres med rettsstatens virkemidler”.   

 

Hele djevelskapspakka - for nøytralisering. Det er hva man tildeles ved å begå innrettelse i 

henhold til rettsstatens fundering. Tildeles fra representantene for ditt domene, Dørum.  

Og, forbeholdes fra bl.a. den avlønnede som Venstres organisasjonssjef! 

 

”Ikke komme til orde verken i rettsapparatet eller media”  

I april 2000 ble følgende trykksatt i Bygdeposten av ansvarlig redaktør Mjøseng:   

”Han (Hiåsen) arbeider daglig med å hjelpe mennesker som blir fratatt sin rettssikkerhet  

- mennesker som ikke får komme til orde verken i rettsapparatet eller media.” 

 

Sigdal kommunes varaordfører og Venstres organisasjonssjef, Runolv Stegane: ”Da står det 

fast et en ung redaktør fikk en lovende yrkeskarriere ødelagt fordi hun (som Erik Strand) 

- trodde blindt på den rette lære (Hiåsens lære)”. 

 

”Vil ha justismord” - under denne overskrift tilkjennega ansvarlig redaktør Mjøseng 27.04.00: 

”Etter at Bygdeposten skrev om den siste Sovjet-staten har avisa Fiskaren også engasjert seg i 

saken. I en artikkel som stod på trykk den 19. april hevder påtalemakten at de ikke vil ha 

rettssak i saken der de har siktet Kåre Torvholm og Oddmar Remøy.” 

 

Da står det fast - og, det må være trist å se - at avisen Fiskaren trodde blindt på den rette lære!  

I den aktuelle artikkel fortsatte Mjøseng med å henvise til, samt gjengi fra, det trykksatte i 

Fiskaren. Står det fast for Stegane at den aktuelle publisering i Fiskaren ble forestått av 

religiøse fanatikere? Av opptredende som Hiåsens disipler? Mjøseng avsluttet artikkelen med 

å framheve det uttrykte fra drittsekken som i henhold til Stegane & Co ødela hennes lovende 

yrkeskarriere: ”Dette handler om fundamentale menneskerettigheter, sier han, Dag Hiåsen”.     

 

Stegane: ”Når det gjelder rapporten ”Ytringsfrihetens pris” er jeg mildt sagt lite imponert”. 

Står det fast for Stegane at han har skjønt at min tilsiktelse var å imponere Stegane? Komplett 
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uskjønnelig må det være at mitt formål med rapporten ikke er å tilfredsstille Stegane og hans 

likeproduserende. Er det trist å se, for Stegane & Co - at mitt formål ikke er - å imponere.  

  

Henvist til hva dette omhandler må vanskelig kunne påfinnes en mer malplassert betegnelse.  

Det må være imponerende å avlevere forskrudde erklæringer for å underbygge stat i staten- 

systematisert avskyelig virkeutfoldelse. Det må være imponerende å bekjentgjøre å være 

skolert til å produsere fantasifostre og personangrep, underbygd av påhylte åpenbaringer og 

innholdet i et tomt høl - for å være klansrepresenterende fri til å utøve sadisme. For 

klansrepresentativt å være adgangberettiget til å begå grove lovbrudd. 

For de som ikke er ”klassekamerater” av de presterende bør det være langt alvorligere enn 

trist å se - det evnede. Bygdepostens advokatetiske kan presentere kildeangivelser som 

”Hiåsen og hans ideologiske korstog mot det etablerte Norge” og ”Hiåsen og hans 

likesinnede”. Byrettsdommer Hagelund kan kildetilhenvise emne/tema utillatelig å omtale, 

men som ”trist nok” ikke er å kunne se nedfelt i det tilhenviste dokument. Med sterke kort på 

hånden som ”til tross for styreformannes oppfordring om å la dette være” - dog med 

nødvendig uteglemsel av ekstern henvendelse og anonymitetsbelagt for ansvarlig redaktør  

- kan han avgjørende konkludere: ”Hennes eget forhold”. Nei, hyler de åpenbarte i Borgarting 

avgjørende enig med Hagelund. Lesekretsens mistankeoppstandelse er avgjørende, og da 

framstår det for lagmannsretten som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av FAMPO/Hiåsen. 

 

Redaktørforeningens Øy kan se sterke angrep framholdt mot Bygdepostens styreformann av 

ansvarlig redaktør Mjøseng i lederen ”Ytringsfrihetens pris”. At Hiåsen ødelegger ”hennes 

sak”, er følgelig uomtvistelig. Øy kan grunngi sin påstand ved å repetisjonshyle ”ødelegger”.  

Fra styreformannen m/henvendelser fra eksternt hold kan Drammens Tidende informere: 

”Dag Hiåsen nekter henne å komme til telefonen”. Avisens etterrettelige kan tilhenvise å ha 

sett det som ikke har stått på trykk, og ikke å ha sett det som har stått på trykk, i Bygdeposten. 

Sigdal kommunes varaordfører og Venstres organisasjonssjef informerer - i stå fast-modus: 

Religiøse fanatikere - Hjernevasket - Hiåsen og hans trosfeller - Den rette lære - Hiåsens lære! 

 

En imponerende kildetilhenvisning! Rabiat støyproduksjon. Konstruksjon av fantasifostre. 

Sjøl tegneseriefiguren ”Nullet” må være å påregne å ville ha evnet å rødme av skam!  

 

Ansvarlig redaktør Mjøseng har kildetilhenvist og orddrett gjengitt fra offentlig utstedte 

dokumenter. Hun har tilhenvist FAMPOs/undertegnedes offisielle representasjon av utsatte 

for den aktuelle groteske og lovstridige klansframferd. Hun har tilhenvist og ordrett gjengitt 

fra det uttalte og trykksatte i andre medier (Radio Modum, Sunnmørsposten, Fiskaren mfl.).   

 

Hvordan utplantere, forklare at Søre Sunnmøre forhørsrett (jfr. sak 00-98 F) tilhenvist forelagt 

dokumentasjon, avfeide påtalemaktens begjæring om mentalobservasjon av Torvholm og 

Remøy? Henvist til Mjøsengs ikke kun sitering fra vedlagte påtegningsark, men også hennes 

gjengivelse av det uttrykte fra påtalemaktens Nogva til avisen Fiskaren - kan Drammens 

Tidendes informanter hoste opp forklaring til sin bevisste og repeterte løgnutplantning?  

  

 ”Interesserte kan lese mer om dette ved å søke på navnet Irene Mjøseng på 

http://www.dt.no/”, informerer Sigdal kommunes varaordfører og Venstres organisasjonssjef. 

For interesserte i å bli desinformert kan det begås innretning etter informant Steganes 

tilhenvisning. ”De som i fullt alvor tror at den konservative Drammens Tidende vil beskytte 

en profilert varaordfører for Venstre i Sigdal” - kan bli informert i henhold til Steganes 

tilhenvisning til felles mened. For å bli trodd - i full alvor!  
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Ytterligere kan Stegane bekjentgjøre ”fortsetter Hiåsen og Strand å slå om seg med påstander 

om bl.a. Bygdepost-saken”. Hvilke påstander? Nei, det kan ikke den hjernevaskkonstaterende 

gjøre rede for! Saksforholdene belyst på dokumentert grunnlag av Mjøseng i Bygdeposten - 

kan viter Stegane tilkjennegi det nedfelte i dokumentene? Nei, triste hjernevaskvitere kan ikke 

tilhenvise konkretisert kildeangivelse - kan ikke gjengi fra dokumentene. For det ville for det 

første forutsette at de vitende innehadde tilgang til den aktuelle dokumentasjon. Og enda 

tristere - i tillegg til oppøvelse av leseevne og begrepsforståelse - ville det måtte innebære 

nedleggelse av et mer enn tresifret antall arbeidstimer å forestå gjennomgang, samt det aller 

tristeste, sammenstilling - av det nedfelte i den omhandlende dokumentasjon.  

Leseevne og begrepsforståelse. Stegane kan bekjentgjøre: ”I rapporten oser det med påstander 

om for eksempel overvåkning.” Er det de ordrette siteringer fra Hammerstads bok - som ”oser 

over” for Stegane? Eller - er det klanens terrorhandlinger han titulerer - som overvåkning? 

 

Empiri - er klanens kamerater ved oppstigning på åpenbaringsplatået under klassetur til 

Svineskogen - åpenbart at empiri innehar tilhørighet i religiøs fanatisme? Religiøse fanatikere 

som forestår noe såvidt ikke-evnende som et empirisk grunnlag for den aktuelt omhandlende 

påvisning. Mindre berettiget til ytring og eksistens kan man ikke bli i en demokratisk stat! 

  

Kåre Torvholm m/fleire. Det omfattende saks- og dokumentasjonsmateriale fra og angående 

Torvholm og Remøy. Det tilkjennegitte fra journalist Kjetil Haanes i Sunnmørsposten.         

Torstein Leon Hansens hovedoppgave. Frihetsberøvelsene av Bærumskvinnen. Arnold 

Juklerød og hans likesinnede i skolesaken (jfr. forfatter Geelmuydens kildetilhenviste 

påvisningsgrunnlag). De framførte vitneprov fra en rekke personer under FAMPOs åpne møte 

i Åndalsnes. Leserinnleggene i avisen Fædrelandsvennen. Svanhild Jensen og hennes 

familiemedlemmer, sakkyndige Lena Hellblom Sjøgren og Joar Tranøy, samtlige som 

framholdt vitneprov på Svanhild Jensens vegne. De ordrette gjengivelser fra rettsbøker og 

rapporter. Sitering fra interneringsdokumenter. SSBs levekårsundersøkelse. PFU-behandling 

av saksforhold. Det opplyste fra tidligere fylkesnemndleder og nåværende høyskolelektor, 

Arne Haga. Det meddelte fra førsteamanuensis Atle Måseide. Det tilkjennegitte av Oddmund 

H. Hammerstad i boken ”Oppgjør” inklusive den forsøkte paranoiastempling også av han. 

Nordsjødykkeralliansen. Fra leserinnlegget ”Psykiatriens maktmisbruk”: ”Om sannhet og 

virkelighet kom fram i lyset”. - Dag og Tid: ”Det mest sjokkerande med det heile er at 

opplysningane ikkje kom fram i media”. - Vi ”får vite”: Betydningsløst og ultrasmalt! 

  

Det i klartekst forbeholdt Redaktørforeningens Øy fra professor Marianne Skånland og 

tidligere journalist Knut Sørbøl. Radio Modums Grønlund og Amdahl. Det tilkjennegitte i 

intervju fra Knut Bye, Svein Aslak Pedersen m/flere. Det uttalte fra kjøpmann Kjell Haugen.  

Som samtlige tilhenvisende uomtvistelig dokumentasjon - blir Mjøseng til psykisk syk. 

Stegane konstaterer henne som hjernevasket. Det er trist å se at Erik Strand går i samme fella!   

Kildetilhenvisning - empiri. Kilde Økonomisk Rapport: Skremmende er den virkelighet.  

 

Fra klanens representerende blir det alltid til noe annet enn det påviste - det dokumenterte og 

kildetilhenviste. I den aktuelle sammenheng er det bl.a. blitt til:  Hiåsens ideologiske korstog 

mot det etablerte Norge. Hiåsen og hans likesinnede. Hiåsen og hans trosfeller. Hiåsens lære. 

Ødeleggeren Hiåsen. Påvirker’n Hiåsen - Det framstår for lagmannsretten som åpenbart! 

 

Det må framstå som evnerikt å kunne tillegge en ikke-evnende ubetydelighet såpass.   

Konfrontert med dokumentasjon og konkrete kildetilhenvisninger, konfrontert med egne 

avleverte selvangivelser, er det for klanens representerende nødvendig å avlevere prestasjoner 

i overensstemmelse med varig svekkede sjelsevner. Den rabiate ordbruk. - Ultrasmalt!  
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I privat e-postforsendelse til Erik Strand skriver Venstres Thomas Hansen: ”Denne slags 

søppel vil jeg ikke se på Talerstolen igjen”. Hansen utdyper oppfølgende: ”Er det noe som 

forsøpler den frie debatten på internett, så er det ikke spam, men gærninger som skal 

æresskjelle og forpeste hele debattmiljøet med sine betydningsløse og ultrasmale saker”.  

 

Saklig ultraimponerende tilbakemeldt Strand. Det er informativt i klartekst å bli meddelt det 

betydningsløse fra justisministerens partifelle - fra redaktøren av Venstres medlemsmagasin. 

Gærninger som skal æresskjelle og forpeste - hele debattmiljøet. Nei, her trengs miljøvern! 

”Journalistane måtte halde seg vekke frå Kåre Torvholm”. Fra Kåre Torvholm m/fleire. Å gå i 

den varig svekkede sjelsevne-fella. Bli tiljubler av avskyelig ikke-demokratisk begrunnelse. 

 

Det er å sammenstille med eksempelvis den groveste form for rasisme - det presenterte fra 

klanens representerende. Olsen og hans liketenkende, Jensen og hans likemenende. Hvilken 

type kildetilhenvisning er dette? Det er klanens konstruerte fantasifostre! Det er stat i staten- 

klanens begrunnelse for å være fri til å gjennomføre rans- og nøytraliseringsarrangementer. 

 

Om de evnede hadde vært i stand til å utføre et redelig arbeid, og som alternativ til klanens 

konvensjoner hadde kunnet registrere det nedfelte i EMK Del 1, Rettigheter og friheter, Art 

14 - ville de i tilfelle, på demokratisk vis, ha evnet å imøtegå det trykksatte i Bygdeposten?  

Nei, etablertklanens aktører tilkjennegir ultrasmalt at de trenger miljøvern. - Ransmiljøvern! 

 

Registrer hva det innbefatter og innebærer: ”Hiåsen og hans ideologiske korstog mot det 

etablerte Norge”. Hva er underbygd - annet enn stempling tuftet på grunnlaget konstruert 

fantasifoster? Ved utklining av ”ideologisk” og ”korstog”, må det være verifisert at Hiåsen 

innehar destruktive hensikter. Å oppfatte hva Bygdepostens advokatetiske ”vindunder” 

underskriver. Mot det etablerte Norge! - Å bli servert som begrunnelse for at man ikke må 

tillates adgang til demokratisk deltakelse - at det forestås opponering mot de etablertes Norge. 

At det forestås opponering mot og avdukning av den alvorligste og mest kyniske kriminalitet. 

  

Tilsøkt sofistikert framholder Borgartings aktverdige sin avgjørende begrunnelse ”om det for 

lesekretsen kan oppstå mistanke om at hun har latt seg påvirke”. Den avgjørende spekulasjon 

måtte kombineres med underslag av saksforholdets uomtvistelig fakta. Tilhenvist det evnet 

framstilte fra juristeriets forfallsakrobater, burde normert studietid for jusstudiet kunne settes 

til ca. 5 minutter. Det må framstå - som åpenbart! 

 

”Vil ha justismord”. Under denne overskrift i Bygdeposten 27.04.00 tilhenviste ansvarlig 

redaktør Mjøseng det trykksatte i avisen Fiskaren 19.04.00. - Da framstår det som åpenbart 

for lagmannsretten at hun var påvirket av FAMPO/Dag Hiåsen. Allerede under Radio 

Modums første publisering av denne kanals programserie ”Det skjulte Norge” 21.06.00, 

tilkjennega Mjøseng at hun var advart av undertegnede. - Da framstår det som åpenbart… 

 

Oops, I did it again! For de åpenbarte har ivaretatt underslag av Radio Modums publisering. 

De har til og med glemt eksplisitt å anføre stempling av Grønlund og Amdahl som påvirkede.  

 

”Det jeg kom fram til - som journalist, som redaktør - så går det ikke an - når du får vite om 

saker som det her, så går det ikke an å la være å skrive om det”, svarte Mjøseng til det stilte 

spørsmål fra Radio Modums Grønlund og Amdahl. - ”Da står det fast at en ung redaktør fikk 

en lovende yrkeskarriere ødelagt fordi hun trodde blindt på den rette lære (Hiåsens lære)”. 
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Det er åpenbart - det står fast. Klanens representative kan kildetilhenvise konstruksjoner av 

fantasifostre og spekulative oppstandelser som belegg for bombastiske konklusjoner. - Som 

belegg for rans- og nøytraliseringsarrangementer. Som belegg for å utøve den alvorligste og 

mest kyniske kriminelle virksomhet. Som belegg for at klanens representerende må være å 

forbeholde monopol til ytringsadgang.    

 

Radio Modums ansvarlige redaktør i leserinnlegg publisert i Bygdeposten 17.08.00: ”Jeg 

måtte søke dokumentasjon skikkelig før jeg kunne sende et slikt program ut på luften”. 

Fortsettelig opplyser Grønlund: ”Det er blitt mange turer til Dag Hiåsen, og flere vil det bli”. 

Mjøseng: ”Når vi i tillegg vet at Hiåsen kan dokumentere alt han har stått fram med i 

Bygdeposten burde ingen være i tvil om våre motiver for å ta opp så alvorlige saksforhold”.  

  

De aktverdige troverdige kan tilhenvise at de måtte begå underslag av det i klartekst meddelte 

fra de ansvarlige redaktører. De kan tilhenvise å være åpenbart, konkludere å stå fast - tuftet 

på det påviselige grunnlag - deres egen imponerende produksjon av rå mened!  

 

Dørum: ” Null i innhold og 20 i stil”. Det står ikke til null - verken for innhold eller i stil - det 

evnede fra etablertklanens representerende. Det står ikke engang til positiv karakterfastsettelse 

for fagene fantasifosterkonstruksjon og blærete hån. Til det er den evnerike avstumpelse for 

plumpt meddelt. De avskyelige formål og motiver for ubehjelpelig bekreftet. 

 

Det proklamerte fra den ”null i innhold”- bedømmende: ”Den faglige integritet er svært sterk i 

norske domstoler og med høy grad av profesjonalitet” - står til 20 i mobbing av de utsatte for 

den faglige integritet. Og - til minus 20 i profesjonelt innhold. At ingen av klanslagets proffer 

”kan se” dokumentasjon de selv har underslått, ”kan se” hva de selv underskriver - at de 

bedyrer ikke å oppfatte at det er dokumentasjon de selv produserer og avleverer - hvordan må 

profesjonell minusevnelse kunne bekreftes uomtvisteligere?  

  

Dokumentasjon de selv produserer og avleverer. For ”en bombe”. Til lesekyndige - registrer 

at ordrett gjengivelse fra det produserte og avleverte - dokumenterer en stat i staten-klans 

utøvelse av den alvorligste og avskyeligste etablerte kriminalitet. 

 

Til makabert overmål dokumenteres, fra det produserte og avleverte - virkemiddelanvendelse. 

Den råeste kynisme, infamitet og mened. Det er brunt i mer enn en betydning, det presenterte.  

 

Registrer teknikk- og ordbruk. Registrer underslag av dokumentasjon og fakta. Uten å evne 

skam produseres spekulasjon og påhyling av åpenbaringstilkommelser. Uten å evne skam 

forestås tilhenvisning til egenproduksjon av fantasifostre, henvisning til det ikke-eksisterende, 

henvisning til dokumenter hvor intet hva angår den framstilte påstand bekreftes. I omfattende 

omfang produserer og tilhenviser de aktverdige troverdige påstander de selv har konstruert og 

tillagt andre. I omfattende omfang produserer klanens representerende - ”kalling”!   

 

Hvilken underbygging, hvilken påvisning måtte ”kalling” innbefatte? Kalling, oppnavn, 

”nick-names” - klanens mobbearsenal som grunnlag for de ikke-rettstatlige rettsavgjørelser. 

Anvendt som belegg for gjennomføring av rans- og nøytraliseringsarrangementene. 

 

Ødeleggeren, påvirker’n, den/de ikke-evnede. - Arnold Juklerød og hans likeforstående. Kåre 

Torvholm m/fleire. Hiåsen og hans likesinnede. Hjernevasket Mjøseng. Det er trist å se at 

Erik Strand går i samme fella. Svanhild Jensen og hennes ikke-problemforstående. - Olsen og 

hans liketenkende! Gærninger som skal æresskjelle debattmiljøet - eid av det etablerte Norge! 
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En ultraimponerende tilhenvisning! Vitenskapelig fundert som sitert fra klanens ”nick-name”-

ordbok. Diskreditering og stigmatisering tuftet på grunnlaget konstruksjon av negative 

personkarakteristikker og produksjon av gruppe-kalling.  

 

Saklig innhold og argumentasjon må klanens evnede halde seg vekke frå. De må halde seg 

vekke frå det de ikke kan framholde! Det mangler enhver tilnærmelse til vitenskaplig, faglig 

og generelt kunnskapsmessig basert forankring, det framstilte fra klanens representerende  

- som belegg for arrangementene.  

For å kunne påvise de gjennomførte undermålsprestasjoner - har jeg omfattende gjengitt - fra 

de gjennomførte undermålsprestasjoner. Her er frasen ”Du tror det ikke før du ser det”, 

berettiget. For de aktverdige troverdige må være forskånet fra at du gis adgang - til å se det. 

 

Å se - hvor absurd og rått, hvor infamt og stupid, hvor hjelpesløst sadistisk - de begrunner sine 

framstillinger og handlinger. Mobbing lagt til grunn for den påfølgende mobbing. Kalling 

som premissgrunnlag for kallingsfunderte rettsavgjørelser.  

 

Diagnostiske utspyttere - gruppekalling. M/fleire, likesinnede, trosfeller, osv. Produsentene av 

sådant utroper at de utover av egen forfallsevnelse, ikke kan presentere substansiell fundering. 

”Likesinnede”. - Ikke engang siamesiske tvillinger besitter identisk virkelighetsoppfatning.  

 

”Trosfeller”. - Klanslagets aktverdige må utdype egen forfallsevnelse når de konfronteres med 

at flere framholder selvsamme og saksangjeldende konkretiserte kildetilhenvisning - og på 

dette grunnlag påviser at de aktverdiges aktverdighet - er menedfundert. 

 

Felles for ”de grupperte” enten de framstilles til å inneha tilhørighet i konstruksjonen m/fleire, 

hjernevasket, paranoide, ikke problemforstående, påvirkede, gærninger, likesinnede, trosfeller  

- eller Olsen og hans liketenkende - er: Må ikke forbeholdes adgang til kontradiksjon. 

 

Det ”sinnssyke” konstruksjonsbehov - dokumenterer hva klansrepresentantene bedriver - hva 

de kan. Faglig avleverer klanens representative gjennomgående vitnemål med den beståtte 

karakter idiotus psykopatus. De evnedes rike produksjon står til 20 - i brun sprut-innhold!      

  

Felles for ”de grupperte” er at samtlige ”er observert” til å måtte plasseres i standardavviket  

- ikke kontradiksjonsberettigede. Statistiske feilavvik eksisterer ikke i henhold til klanens 

eksperter i statistisk metodelære. Den aktuelle statiske hyppighet står fast til å innbefatte den 

samfulle populasjon. Her er å registrere mer enn fullkommen korrelasjon. Med ”alle 

observerte” i ett etablert standardavvik - ergo standardavviket identisk med populasjonen  

- hvordan forklare behovet for gruppering? Hvorfor ikke forenkle til m/fleire? Nei - dette ville 

redusere et annet vesentlig behov. Antall uteksaminerte fra forfallsakademiet. For å framstå 

som troverdig er det nødvendig å presentre - en lang nok rekke - gruppekonstruktører! 

 

Eksperter. - Statistisk metodisk gruppekonstruktøreksperter. Kompetente diagnostisører -   

åpenbarte juridisk kompetente kontradiksjonsnektere. Skolerte til å produsere faglig vrøvl og 

falske forklaringer som belegg for rans- og nøytraliseringsarrangementer. Skolerte til og 

honorerte for, å produsere negative samfunnsbidrag. - Skolerte til destruktiv produksjon! 

 

Diagnoser. - Masseproduksjon av ikke ytringsberettiget-diagnoser. Masseproduksjon av 

psykisk syk-påstander og diagnoser på blankt løgngrunnlag. De som skal utsettes for klanens 

arrangementer, må ikke være berettiget til ytring - ikke berettiget til kontradiksjonsadgang. I 
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det påfølgende avsnitt tilhenvises ytterliggere belegg/empiri for at foregangregimet innehar 

tilhørighet blant verstingene i menneskerettighetsklassen.  

 

Diagnostisører! - På den ene side presiseres krav til ”adekvat kompetanse” for diagnostisører. 

Hva utbrettes - på den neste - side? Den ”adekvate kompetanse” - er klansmedlemskort!  

Påtalemaktens Nogva, Bygdepostens advokat, byrettdommer Hagelund, de lagrettedømmende 

i Borgarting og Hålogaland, Venstres organisasjonssjef Runolv Stegane osv. - kompetente 

diagnostisører! Kompetente gruppekallere! - Hammerstad: Gribber og hyener (…) de skriker 

og de bjeffer: Paranoia, Paranoia!  

”Det sier seg selv at med en slik grunnholdning”! Hålogaland lagmannretts aktører er 

kompetente diagnostisører av doktor philos, psykolog Lena Hellblom Sjøgren og psykolog, 

magister kriminologi, Joar Tranøy! - Kompetente distributører av barn - og den vanlige 

skattebetalers penger i klanslommer. - Arrangører av bak mål-overføringer! 

 

Hålogaland: Det sier seg selv at med en - slik grunnholdning. Borgarting: Det framstår for 

lagmannretten - som åpenbart. Det sier seg selv, det framstår som åpenbart - at med en slik 

grunnholdning - må produsentene av identiske tomme høl, må kallekameratene påkledd 

dommerkappe - være fri til å konstruere nick-names, for å ivareta kontradiksjonsnektelse. 

Være fri til å produsere brun sprut i overensstemmelse med klanens konvensjoner. Fri til 

motstrid med de internasjonale menneskerettskonvensjoner. Registrer den repeterte - og reine 

og skjære - diktaturrettsstatlige ordbruk. Registrer klanslagets ransordbruk. 

  

”Det er rett og slett for dumt”. Han gjentok seg selv Venstres partiformann, Lars Sponheim, i 

nyhets-forsendelser fra TV 2 - 25.05.04. Påfølgende kveld, ojet han seg, som invitert blant 

Holmgangs svake grupper. Ojet han seg angående den fattigdom, i verdens beste velferdsstat, 

han og hans medinviterte svake venner - står fast - i regien av. De avtalte konkurranser i 

Mened-Idol repetisjonssendes - for galleriet. For dumt? Nei, det er langt alvorligere enn - for 

dumt. Det er rett og slett organisert kriminalitet. - Dokumentert klansutøvd djevelskap.  

   

I åpent brev til partiformann Sponheim gjengir Eriks Strand enkelte av de alvorligste 

utplantninger, forestått av Venstres organisasjonssjef, Runolv Stegane. Strand tilhenviser 

straffelovens bestemmelser og avslutter som følger: ”Ytterligere alvorlig er dette henvist til 

hva dette gjelder. Er det Venstres ærend å sette ut usanne beskyldninger mot en som uredd har 

dokumentert justismord og ytringsknebling? Er du positiv eller likegyldig til sverting av 

kampen for menneskerettigheter i Norge? Hvis ikke forventer jeg at du både tar kontakt med 

FAMPO og offentlig går ut mot de påstander Venstres organisasjonssjef har satt fram”. 

  

Som forventet, ingen reaksjon fra Sponheim. Det ville vært for dumt å gå ut mot dokumenterte 

justismord og ytringsknebling. For dumt - å gå ut mot klanens konvensjoner. Det ville vært 

for dumt å gå ut mot den brune sprut klanens representerende anvender som belegg for å være 

fri til å gjennomføre sine arrangementer. Belegget bl.a. kamerat Stegane skriftlig har avlevert.  

- Men det er ikke for dumt å kompromittere seg selv, vedgå hva man står bak?  

 

Trosfeller. - Er produsentene rett og slett blitt så ”tjukke i hue”, så overoppfeita av ransmidler,  

at de kun kan grynte klanskonvensjonell nødvendig fordummelse? Det gjengis fra EMK Del 1 

- Rettigheter og friheter, Art. 14. Forbud mot diskriminering: ”Utøvelsen av de rettigheter og 

friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag 

slik som kjønn, rase, farge, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 

opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status”.    
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”Vi har et lovverk i dette landet”. Justisminister Dørum, Sponheim & Co - kamerat Stegane 

har rett og slett avlevert en såvidt råtten hjelpesløshet at den står fast til minuskarakter 

symbolisert ved et liggende åttetall. - Skia står fast - avbrekt i klanskul’n. 

 

Tillagt de alvorlige strafferettslige forbrytelser, hva evner Venstres organisasjonssjef? Anta at 

den kunne vært tillagt berettigelse, Steganes framstilling av ”trosfeller”. Men, diskriminering   

er forbudt - på noe grunnlag. Tro/religion er endog spesifisert. Steganes øvrige konstruksjoner  

innbefattes tilsvarende uomtvistelig av de anførte kriterier under - forbud mot diskriminering. 

Må det ikke ”være trist” - å evne å stå fast - i egen konstruert felle.  

På tilvarende ubehjelpelige vis deklarerer samtlige av klanens konstruktører hvilket virke de 

utøver. Mot det etablerte Norge - fargespruten står fast i diskrimineringstaket. Art. 14 - her er 

såvel det spesielle som det generelle anført. Art. 14 omhandler forbud mot diskriminering - 

som sådan. Det mest imponerende med klansrepresentantenes prestasjoner, er fordummelsen  

de vedgår å ha tilegnet seg. For, tillagt de dokumenterte falske forklaringer kunne ikke 

klanens representerende avkledd seg selv mer informativt - enn nettopp via konstruksjonene!   

  

Klanslagets kallekonstruksjoner - innhold og benevnelser, de presenterte gruppetituleringer  

- rammes direkte av de anførte spesifiseringer under forbud mot diskriminering. Ved at 

konstruksjonene er framholdt ad de omtalte saksforhold og generelt det aktuelt omhandlende  

- er de ufravikelig brukt som belegg for å ivareta den skitnest funderte diskriminering. Det 

omhandler uomtvistelig konvensjonsbrudd av styggeste karakter.  

 

Justisminister Dørum: ”Et godt fungerende demokrati”. Trenger justisministeren lesehjelp? 

Trenger han hjelp til å lese at det kallefunderte belegg - for at Olsen og Jensen, ”likesinnede” 

og ”trosfeller” m/fleire, ikke må forbeholdes adgang til kontradiksjon (imøtegående ytring)  

- i det ”godt fungerende demokrati” - er i strid med ”det lovverk vi har i dette landet”? 

 

Systematiske konvensjonsbrudd - systematisert konstruksjonsvirksomhet. Registrer omfanget 

av konstruksjonene og hvor mange som omfattes av det konstruerte. Registrer hvordan og i 

hvilke sammenhenger konstruksjonene produseres og anvendes. Registrer at konstruksjoner 

anvendes som belegg for konstruksjoner. At det er konstruert det samfulle framholdt som 

belegg for arrangementene. En etablert stat i staten-klan som tildekker utøvelse av organisert 

kriminalitet - bak fasader som myndigheter og domstoler.   

 

”Den faglige integritet er svært sterk i norske domstoler og med høy grad av profesjonalitet”. 

Avgjørende: ”Om det for lesekretsen kan oppstå mistanke”. Dette - både konstruksjon og 

spekulasjon. Avgjørende: Konstruert spekulasjon! Den påfølgende konklusjon: Det framstår 

for lagmannsretten - som åpenbart! Mer åpent og bart kan umulig profesjonell minusevnelse 

underskrives. Og - ransklansintegritet vedgås. 

 

Konstruksjoner som belegg for konstruksjoner. Dokumentasjon, herunder offentlig utstedte 

dokumenter lagt til grunn for den aktuelle publisering - måtte konstrueres vekk. Radio 

Modums publisering, kanalens programkonsept - det uttalte og skriftlig uttrykte fra Mjøseng  

- måtte konstrueres vekk. Da kunne hun konstrueres til ”ikke oppegående”. Og oppgraderes av 

representant Stegane til hjernevasket. Hiåsen konstrueres til påvirker av, og ødelegger for, den 

hjernevaskede. Erik Strand konstrueres som tiltrådt de hjernevaskede. Bl.a. følgende  

konstruksjoner introduseres: Ideologisk korstog mot det etablerte Norge, Hiåsen og hans 

likesinnede, Hiåsen og hans trosfeller, Hiåsens lære osv. Endelig, de publiserte leserinnlegg    

fra lesekretsen måtte konstrueres vekk . Det publiserte innhold - måtte vekk- konstrueres. 
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For, det trøkksatte i Bygdeposten - pulveriserer det konstruerte. Det kildetilhenviste og siterte 

- tilintetgjør det konstruerte. Registrer hvor undermålsfundert og lovstridig, hvor gjennomført 

konstruert - det framstilte belegg for rans- og nøytraliseringsarrangementene - er.   

 

Registrer hva de aktverdige serverer som belegg for at samtlige som skal utsettes for klanens 

ran/nøytralisering - ”Ikke må komme til orde verken i rettsapparatet eller media”. Registrer at 

det er ”variasjoner rundt et tema” som avleveres i enhver sammenheng. Registrer at temaet er 

innholdet i et tomt høl og at klanens representerende samles i en lang rekke rundt hølkanten  

- for, som en utvalgt rekke av arten Kalle kanin - å sprute brunfundert diskriminering. 

”I rapporten oser det med påstander om for eksempel overvåkning”. - ”Historiene er ganske så 

fantasifulle”. - ”Erik Strand fortsetter og FAMPO (Folkeaksjonen mot psykykiske overgrep) å 

slå om seg med påstander uten rot i virkeligheten.” - (…) fortsetter både Hiåsen og Strand å 

slå om seg med påstander om bl.a. Bygdepostsaken”. - ”Trosfeller” - ”Hjernevaskede” - ”Men 

jeg registerte også at redaktøren, som ganske ukritsk gjenga påstander fra Hiåsen m/flere…”     

 

Hva må de som ikke har ramlet ned i tomrommet - registrere? Hvilke påstander - tilhenviser 

Venstres organisasjonssjef? Nei, det kan han ikke bekjentgjøre. Det - er påstander - må vite!  

”Historiene er ganske så fantasifulle”. Hvilke historier - er ganske så fantasifulle? Nei, det kan 

ikke Stegene meddele. Det er historier - som er ganske så fantasifulle - må vite! 

 

Stegane kan redegjøre: ”Hiåsen har seinere i brev til ordføreren i Sigdal slått om seg med 

kraftfulle og nedsettende påstander om Venstre generelt og undertegnede spesielt” - Strand 

skal ta affære, gå til media skriver Stegane, og fortsetter: ”Det bør være mer givende og 

heltemodig enn å spre om seg på nettet med konspiratoriske teorier”. Stegane kan ytterligere  

redegjøre: ”Å slenge ut påstander på nettet er sikkert tilfredsstillende for Strand og Hiåsen”. 

- ”Her kan hvemsomhelst spre om seg med søppel”?  

 

Hvilke kraftfulle og nedsettende påstander angående Venstre generelt og Stegane spesielt, har 

Hiåsen slått om seg med? Nei, det kan ikke Sigdals varaordfører tilkjennegi. Det er kraftfulle 

og nedsettende påstander - må vite!  Hvilke konspiratoriske teorier har Erik Strand spredd om 

seg på nettet? Nei, det kan ikke Stegane ”opplyse”. Det er konspiratoriske teorier - må vite!    

Hvilket søppel har Strand og Hiåsen spredd om seg med? - Det er søppel - må vite!  

 

Det oser - slå om seg, slå om seg, slå om seg - spredd om seg, spredd om seg, spredd om seg.  

Slått om seg med påstander, spredd om seg med påstander - ”redaktøren, som ganske ukritsk 

gjenga påstander fra Hiåsen m/flere…”. - Hvilke påstander har Venstres organisasjonssjef 

våget å gjengi - hvilke har han våget å imøtegå? Har noen av klanslagets kallere våget å 

gjengi, våget å imøtegå - en eneste ”påstand” framholdt på trykk i Bygdeposten?       

 

Nei, ingen av rans- og nøytraliseringslagets brunsprutere har våget å gjengi - så mye som - en 

eneste trykksatt setning. Ingen av de utøvende av den alvorligste og mest kyniske organiserte 

kriminalitet - har evnet/våget å imøtegå noe - fra den dokumentasjonsbelagte publisering.    

Det etablerte verifikasjonskrav - klanens bevisføring: Fistelhyle refrenget ”Du skal tro på 

meg” - for jeg kan ikke imøtegå en eneste av ”de påstander” - jeg ikke har kunnet gjengi!  

 

”Demokratiets spilleregler”, skriver Venstres organisasjonssjef. Adgang til demokratisk 

deltakelse for de som kan påvise hvilken type ”spilleregler” - de utøvende av den organiserte 

kriminalitet anvender - må det ikke være. ”Trosfeller” må ikke tillates adgang til demokratisk 

deltakelse. Stegane kan tilhenvise klanens konvensjoner: Skal diskrimineres.   
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”Er det noe som forsøpler den frie debatten på internett”, skriver Thomas Hansen, redaktør av 

Venstres medlemsblad ”så er det ikke spam, men gærninger som skal æresskjelle og forpeste 

hele debattmiljøet med sine betydningsløse og ultrasmale saker”. Hansen tilkjennegir i 

klartekst: ”Denne slags søppel vil jeg ikke se på Talerstolen igjen”.   

 

Justisminister Dørum: ”Et godt fungerende demokrati”. - Ikke søppel som dokumenterer 

hinsides rettsstatlig rettsutøvelse, ikke søppel som påviser grove menneskerettskrenkelser 

- men ære forbeholdt de som påviselig utspruter den styggest funderte diskriminering - er hva   

Venstres medlemsbladsredaktør og organisasjonssjef  - vil se - demokratisk debattert! 

Demokratisk debatt - du må ha avlagt forfallseksamen for å være kvalifisert til demokratisk 

debattdeltakelse - i det menneskerettslige foregangsland. Mangler du adekvat kompetanse  

- tilhører du ikke de åpenbarte for beæring, og ei heller kan framvise fødselsattest 

m/inskripsjonen avkom fra Kalle kanin-klanens sprut, er du ikke berettiget til å forpeste 

miljøvernernes demokratiske diskrimineringsdebatt.   

 

Avgjørende for klanens virkeutfoldelse er at befolkningen aksepterer det serverte undermål  

som kunnskaps- og verdigrunnlag. Befolkningen må bistås til å tro at innholdsløse orddynger  

er kvalifiserte ekspertuttalelser. 

 

Demokrati, rettsstat - honnørbetegnelsene besørges systematisk repetert som fra ethvert 

totalitært regime. Klanens debatterende kvekker ytringsfrihet og åpenhet - som roboter i 

åndenød. De må tros på når de bekjentgjør sin kamp mot organisert kriminalitet. De må tros 

på når de opplyser bekjempelse av mobbing. - Ved ordrett å gjengi det nedfelte belegg for den 

ikke-rettsstatlige rettsutøvelse mv., får man stifte nært bekjentskap til velkjente klansmetoder. 

 

Vil ha justismord! Det var ikke angående ”Bygdepostsaken” Mjøseng anvendte denne 

overskrift. Det sto på trøkk i Bygdeposten - i april 2000: ”Ikke komme til orde verken i 

rettsapparatet eller media”. Fasiten for statsdannelsen: Det etablerte sensur- og ran bak mål-

samvelde. Oppskriften for ”Bygdepostsaken” sto på trøkk i Bygdeposten i april 2000! Det 

etablerte rekke-korps har undertegnet ”Det skjulte Norges” sentrale fundering. 

 

”Eg maktar ikkje å tenkje vanskeleg”  

Den første utillatelige publisering i Bygdeposten: 

”Han (Hiåsen) arbeider daglig med å hjelpe mennesker som blir fratatt sin rettssikkerhet  

- mennesker som ikke får komme til orde verken i rettsapparatet eller media.” 

Den siste utillatelige publisering: 

”Ironisk nok var det akkurat ytringsfrihet og sensur jeg skrev om”. - Ironisk nok! 

 

- ”Eg maktar ikkje å tenkje vanskeleg” var ett av Kåre Torvholms humoristiske, men også 

alvorsbelagte, ”yndlingsuttrykk”. 

 

Det vises ytterligere til Oddmund H. Hammerstad bok ”Oppgjør”. Kåre Torvholm er omtalt i 

denne boken. Forhold Torvholm ble utsatt for (drapstrusler) er benevnt. Den foreståtte omtale 

bør mer enn indikere hvilke kunnskaper og hvilken innsikt, Torvholm var i besittelse av.  

 

”Jeg verdsetter at du renvasker Kåre Torvholm - han er fortjent til mer enn en bauta”, uttrykte 

Hammerstad overfor meg, da jeg overleverte han ”Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”. 

Til alle som måtte ønske å bli tilkommet innsikt - les ”Oppgjør”! Det er langt mer enn 

kunnskapsbesittelse inklusive oversikt/innsikt Hammerstad har tilkjennegitt i denne boken. 
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Det er klokskap - iboende de avgjørende etiske og moralske grunnprinsipper - som, det 

alvorlige innhold til tross - gjør godt å lese ”Oppgjør”. 

 

”Det finnes et skjult nettverk med rot i de hemmelige tjenester. Det er utenfor demokratisk 

kontroll. Det går ikke av veien for å begå ulovligheter og overgrep”. - Dette de innledende 

linjer nedfelt på baksiden av Hammerstads bok. Dette (de irregulære forhold) - nettopp det   

omtalte i Radio Modums andre programforsendelse i serien ”Det skjulte Norge”. - ”Som 

offiser, statssekretær i forsvarsdepartementet og politiker har Oddmund H. Hammerstad sett 

så mye av denne virksomheten at han er blitt provosert og skremt. Men ikke til taushet”, er det 

fortsettelig meddelt på baksiden av ”Oppgjør”. 

Det gjengis fra leserinnlegget signert Radio Modums ansvarlige redaktør Magne Grønlund,   

publisert i Bygdeposten 17.08.00?: ”Kort gjengitt om personer som ytret seg mot 

urettferdighet og snusk og som effektivt ikke får komme til orde. Om personer som har så stor 

rettferdighetssans at de nekter å tie…- Om et spill med psykiatrien/tvangsinnleggelser som  

effektiv stopper for brysomme som ikke gir seg. Når hemmelige tjenester er med i dette 

samrøret, er snart hele edderkoppnettet komplett”.  

 

”Det er forsøkt skapt et inntrykk av at det er venstreradikale som driver med slikt 

avdekkingsarbeid. Det er ikke riktig. Skal vi legge den politiske skala til grunn er det et meget 

bredt spekter vi snakker om”, skriver Hammerstad. Noen linjer senere framholder han: ”Det 

var ikke snakk om å avdekke forhold som av hensyn til ”rikets sikkerhet” måtte beskyttes, det 

var spørsmål om å få fram det som ikke tålte dagslys av hensyn til ”Arbeiderpartiets 

sikkerhet” eller ”maktelitens sikkerhet”. Det har aldri vært meningen at vår sikkerhetsinstruks 

skal beskytte slik sikkerhet”. - Poenget! Og - udelt enig! Det burde ettertrykkelig framgå at 

det er stat i staten-dyret - FAMPO/undertegnede går til felts mot. 

 

 Sterkt vil jeg beklage at mitt nære samarbeid med Kåre Torvholm, ble altfor kortvarig. Han 

gikk bort så altfor tidlig - oppslagsverket, integriteten, humørsprederen - det gode mennesket - 

fra Moldtustranda. Det var overfylt, folk måtte stå langs veggene, under minnehøytideligheten 

over Kåre på hans hjemsted i Herøy kommune 4. juledag 2000. De mange tilstedeværende 

hadde mye å takke for - og de gjorde det. Det var den ”vanlige” kvinne og mann Kåre 

Torvholm kjempet på vegne av. Han var ekte - tvers igjennom - Kåre. Den innsats han nedla 

i sitt virke - for rettferd og like vilkår for alle - er fortjent til langt mer enn en bauta. De ble 

svært strabasiøse, Kåres siste leveår. Hva han måtte tåle, hva han ble utsatt for, kun i løpet av 

1999/2000 - det foreligger materiale til å fylle flere bøker. 

 

La meg her kort nevne en episode som ”illustrerer” Kåre - og kan jeg tillate meg å anvende 

betegnelsen ”den gode galgenhumor”. Den omhandler en hendelse fra hans siste utflukt fra 

hjemstedet. Etter en omfattende ”rundtur” og avsluttende besøk først hos undertegnede i 

Sigdal og deretter hos sin ene datter, oppstod en situasjon som medførte at Kåre og hans kone 

måtte endre reiseruten hjem. Et ytterligere besøk hos undertegnede var planlagt, men grunnet 

”situasjonen” måtte så vel planer som reiserute endres. En ”vestlig” kjørerute ble valgt. 

Opprettholdelse av kontakt (hvilket vis) var avtalt på forhånd. Da et for meg kjent 

mobilnummer framkom på mitt display, og jeg løftet av røret, ble jeg møtt med den lune latter 

og umiddelbare melding: ”Dei greide det ikkje denna gongen heller, Dag”.   

 

Henvendelsen kom ikke fra det sted jeg forventet at Kåre og hans kone ville befinne seg. 

Billøse var de blitt. Dekk og felger var flerret av. Ved utløpet av en tunnel, forefantes 

”plutselig” et steinras - på et sted det aldri hadde ”gått” steinras før. Dette bekreftet av den 

lokale kranbilsjåfør. Og de umiddelbart foreståtte fotografiske forevigelser, taler ”sitt tydelige 



 153 

språk”. Fra en rekvirert pensjonatseng ble jeg lattermildt meddelt: ”Dei greide det ikkje denna  

gongen heller, Dag”! - Ikkje makta han å tenkje vanskeleg, heller…  

 

Sjelden har jeg bivånet så mange tårevåte ansikter som det var å kunne registrere blant det 

publikum, som etter tilstedeværelse ved FAMPOs åpne møte, forlot Åndalsnes kino høsten 

1998. Mange utsatt for overgrepene - var gitt adgang til talerstol og mikrofon - adgang til å 

framføre ytring. Tiltak for negativ framstilling av FAMPO måtte følgelig umiddelbart 

iverksettes. De besørgede framstillinger fra ”utvalgte” medier, ville enkelt vært gjennomskuet  

av en informert befolkning. Men (jfr. Ø.R.): De som tror! Formålet ble følgelig oppnådd. En 

omfattende bakvaskelseskampanje medførte de tilsiktede splittelser i FAMPO. Hvor var de 

aktuelle medier da de utsatte for overgrepene ble gitt adgang til mikrofon og talerstol i 

Åndalsnes kino? Åndalsnes Avis - var tilstede!  

  

Uten inngripen fra en person navngitt Kåre Torvholm ville jeg vært ”ordnet” endelig brakt til 

taushet - der og da. Men, Torvholm tok umiddelbart tegninga. Dokumentasjon som påviser 

hva han foretok seg, foreligger. Pr. dato mottar jeg terrorgaver i drøssevis - av den årsak at jeg 

”tar sjansen på” å framholde det minst tillatelige - påvisning! Fra hvilke hold det utøves 

deltakelse i bakvaskelseskampanjer mv. - er som påregnet! Blant viktige bidragsytere - til at 

den neste og neste og neste - kan utsettes for rettsran, barneran, psykiatrieliminering osv. - er 

utgiverne. De som utgir seg for å ”gjøre noe”. Utgir seg for å søke å motvirke de etablerte 

forhold og tilstander. Men, som kun produserer ”vi gjør” og ”vi har gjort” - for galleriet. 

Produserer det tilsynelatende. Organisatoriske enheter som utøver det tilsynelatende utgjør en 

avgjørende ”bestand” for rans- og nøytraliseringsarrangørene.     

--- 

”Eg maktar ikkje å tenkje vanskeleg”. - Jeg skjønner at jeg har ”skjønt” det utillatelige, og at 

jeg i tillegg lærte enda mer for mye - av han som ville har rettferd og like vilkår, for alle! 

Og, at jeg følgelig må ytringsknebles mv. - på et tilsvarende vis som han som ville…   

Takk Kåre, for den lærdom jeg mottok. - Takk Kåre, for at jeg fikk lov til å bli din venn! 

 

”Dette ville han, fordi han ville ha rettferd og like vilkår for alle”. Framholdt av Kjetil Haanes 

i Sunnmørsposten angjeldende Kåre Torvholm. Er det å utøve samfunnsfiendtlig virksomhet  

- å kjempe for dette? Er det samfunnsfiendtlig virksomhet - å se noe i sammenheng?  

Dette tema - står uomtvistelig øverst - på ”De etablertes” ytringsforbudsliste. 

 

Økonomisk Rapport for 5 år siden: 

”Skremmende er den virkelighet”. - ”Borgarting lagmannsrett til skrekk og advarsel for alle 

som tror - tror at domsstoler eller advokater er til…for vanlige… 

 

De etablerte tilstander pr. dato: 

”Bygdepostsaken” - en oppsigelse begrunnet med at det ble forestått omtale av sakstilfelle.  

Kontradiksjonsnektelse - sabotasje av saksforholds fakta - rettslig relevant menedproduksjon  

- ytringsknebling/sensur. ”Litt av” et menneskerettslig foregangsland! - ”Litt av” en rettsstat! 

Det framholdte fra undertegnede - er av etterprøvbar art! 

 

”Fraglar finst dei” anvendte tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes - hun som 

forfattet den omtalte nekrolog over Kåre Torvholm - som titulering for en bok utgitt i 1993.   

Et par sitater fra bokens bakside: ”Gjennom innsikt i folks gleder og sorger har ho på nært 

hald sett korleis samfunnstoppar missbrukar si makt til å gjere seg sjølve og sine like rikare.”  

Og: ”Det underjordiske nettverket vi blir stilt overfor får lesaren til å få frysninger nedetter  

ryggen.(…)” - ”Det underjordiske nettverket” - ”Det skjulte Norge” - ”Det etablerte Norge”! 
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---  

”Jeg spør meg selv etter folkemøtet: Hvor er menneskeverdet i velferdsstaten Norge? Jeg 

håper virkelig at snøballen kommer til å rulle raskt og over hele landet nå. De lukkede dører 

må åpnes. Forholdene må fram. Alt må tåle dagslys. Varme, kjærlighet og omtanke må bli 

grep som kveler kynisme, tvang og overgrep”.   

 

De avsluttende setninger i den publiserte leder i Åndalsnes Avis etter det avholdte folkemøte i  

FAMPO-regi. Et folkemøte, hvor - i motsetning til i de etablertes ytringskneblingsmedier   

- de utsatte for det etablerte svineriet - ble gitt adgang - til å komme til orde! 

***** 
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For å unngå at rapporten skal anta ”bibelstørrelse” vedlegges et begrenset antall 

dokumenter. - Dokumenter som innbefatter langt mer enn tilstrekkelighet hva angår 

ufravikelig påvisning av mened (falske forklaringer), dokumentsabotasje, konspirasjon 

m.v. - og ergo de groteske ikke-rettsstatlige rettstilstander. De som ønsker tilgang til den 

øvrige tilhenviste dokumentasjon, kan rette henvendelse til undertegnede:  

Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen - Tlf: 92 82 59 79 - eller pr. E-POST til: 

Erik Strand: fampo@hotmail.com  -  Joar Tranøy:  joartranoy@hotmail.com 

1)  Påtegningsark utferdiget av påtalemakten angående mentalobservasjon av Kåre Jan   

     Torvholm og Oddmar Remøy. 

2)  Artikkelen gitt tituleringen ”Den siste Sovjetstat” publisert i Bygdeposten 13.04.00.   

3)  Den publiserte artikkel i Bygdeposten 10.06.00 angående Åse Elisabeth Bøes  

     situasjon. (Jfr. innfelt - Tilskrivelse fra Blakstad sykehus.) 

4)  Intervju av Knut Bye m/fl. publisert i Bygdeposten 29.04.00.   

5)  Leserinnlegg titulert ”Det skjulte Norge”, signert Radio Modums Per Amdahl,   

     publisert i Bygdeposten 27.05.00.  

6)  Lederen ”Radio med mening”. Publisert i Bygdeposten 22.06.00. 

--- 

7)  Protokoller fra avholdte styremøter i avisen Bygdeposten 15.06 og 29.08.00. 

8)  ”Referat” utferdiget av Bygdepostens møtedeltakere fra det første avholdte møte 

      mellom partene etter at Mjøseng ble suspendert fra sin stilling. 

9)  Den anførte grunngivning for oppsigelsen av Irene Mjøseng.  

--- 

10) Saksøktes tilsvar av 12.02.01 - til den uttatte stevning mot Bygdeposten. 

11) Byrettsdommer Hagelunds foretatte framstilling under ”Retten bemerker” til  

      fratredelsesspørsmålet.   

12) De avgjørende spekulasjoner og foreståtte påberopelser av tilkomne åpenbaringer                      

       anført i Borgarting Lagmannsretts: ”Retten bemerker”.  

13) Drammen byretts tilskrivelse av saksøker av 31.07.01. 

14) Rettsbok fra saksforholdets ”hovedforhandling”. - Konspirasjonsfinalen! 

--- 

15) Lederen ”Ytringsfrihetens pris”. 

******* 

 

Vedleggene kan innhentes ved å kontakte FAMPO. 

Dag Hiåsen  

        3355 Solumsmoen.  

        (Mobiltlf: 92 82 59 79) 

 

mailto:fampo@hotmail.com 


