Åpent brev til stortingskandidatene i 2005.
Hva vil kandidatene ved årets stortingsvalg gjøre for å motarbeide tilstander som perverterer
det demokrati vi har på papiret, det demokrati vi burde hatt? Hva vil de tiladresserte
kandidatene foreta seg for å sette en stopper for systematisk ytringsknebling, misbruk av
psykiatrien, misbruk av barnevernet og andre institusjoner, korrupsjon og maktmisbruk. Eller
for å stille spørsmålet på en måte som berettiges av den dokumentasjon menneskerettsorganisasjonen FAMPO besitter - hva vil kandidatene gjøre for å sette en stopper for
mafiavirksomhet i Norge?
Dette er spørsmål velgerne må ha svar på før de går til urnene eller forhåndsstemmer. Vi kan
ikke (gjen)velge et Storting bestående av personer som beskytter organisert kriminalitet. Dette
åpne brev vil bli formidlet til samtlige førstekandidater i hvert fylke. I tillegg vil det bli
formidlet til minst like mange av de fremste kandidatene på et partis liste som partiet har
representanter i fylket. Om ønskelig kan vi publisere svar fra kandidatene på FAMPOs
internettside.
På et møte 31.08.04. la FAMPO frem dokumentasjon av menedbegåelse forestått av to
rettsinstanser for å stanse omtale av korrupsjon og maktmisbruk i Norge, for representanter
for justisdepartementet. For departementet stilte Dørums politiske rådgivere Kjersti Høgestøl
og Marit Meyer samt en representant for justisdepartementets politiavdeling. Ved møtets
avslutning ble FAMPO meddelt at vi ville motta skriftlig tilbakemelding fra departementet
med utgangspunkt i dokumentasjonen vi la frem. Dette ble tatt opp på tape. FAMPO har
fremdeles ikke mottatt tilbakemelding fra departementet.
Rapporten ”Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”, som FAMPO overleverte
justisdepartementet, kan leses på FAMPOs internettside http://home.no.net/fampo. I rapporten
dokumenterer FAMPOs leder Dag Hiåsen at rettsapparatet begikk mened for å berettige
oppsigelsen av avisen Bygdepostens ansvarlig redaktør. I perioden april - september 2000
publiserte redaktør Mjøseng flere artikler, ledere og leserinnlegg om ikke-rettsstatlige forhold
i Norge. Artiklene bygget på dokumentasjon fremlagt fra FAMPO. Ved hjelp av underslag av
fakta, ved hjelp av underslag av fremlagte dokumentbeviser, ved hjelp av spekulative
fremstillinger, stoppet rettsapparatet publisering av ikke-rettsstatlige forhold - i Norge!
La oss se på noen av de norske samfunnsforhold som ble belyst i Bygdeposten før sensuren
ble iverksatt. ”Tvangsinnlagt uten grunn” omhandlet en kvinne fra Bærum som ble
frihetsberøvet og fraktet til Blakstad Sykehus tre ganger uten at innleggelseserklæring forelå. I
Norge blir over 10 000 mennesker tvangsinnlagt årlig. Saker hvor FAMPO har representert
mennesker som grunnløst er blitt frihetsberøvet og neddopet, viser at rettssikkerheten er
fraværende. Et uhyggelig eksempel på det er Judith Ann Larsens sak. Larsen ble tvangsinnlagt
i november 2004. Angivelig skal Larsen ha paranoide forestillinger om at norske myndigheter
ikke er til å stole på. Til kontrollkommisjonsbehandling av hennes sak påtvang kommisjonen
henne å være representert av sin advokat. Fra kommisjonens saksbehandlingsrapport fremgår
det at advokaten Judith Ann aldri hadde møtt, og som hun hadde meddelt å skulle ha seg
frabedt representasjon av - på hennes vegne hadde prosedert: Ikke å ha noen innsigelse til at
hun var alvorlig sinnslidende! Hinsides rettsstatlig rettsutøvelse av denne karakter praktiseres
under regimer ”vi ikke vil sammenligne oss med”.
En av de mange som er blitt utsatt for psykiatriske stemplinger uten rot i virkeligheten, er
Torbjørn Rustan fra Nøtterøy. Stemplet som tilbakestående ble Rustan plassert i spesialskole

før han i voksen alder på eget initiativ gjennomførte videregående skole. ”Vi har som tidligere
å gjøre med en evneveik karakteravviker”. Denne framstilling evnet av psykiater Ole Herman
Robak 08.04.87. Forut for dette var Rustan blitt internert ved Lier psykiatriske sykehus.
Oligofreni og epilepsi var blandt diagnosene han ble tildelt. I og med at Rustan ”fikk
førerkort” og ”hadde klart å beholde dette” (kjørt skadefritt i 13 år), ble det vanskelig for
Robak å opprettholde epilepsidiagnosen. I sin framstilling av Torbjørn Rustan presterte Robak
i den påfølgende Vurdering: ”Hans epilepsi synes å være et tilbakelagt fenomen”. Fenomenalt!
27.01.05. stilte Torbjørn Rustan og hans representerende, FAMPO v/Erik Strand og Dag
Hiåsen, til møte med tidligere justisminister og nåværende fylkesmann i Vestfold, Mona
Røkke. ”Tror det er vesentlig at dere får tømt seg for aggresjon (…)”, evnet den tidligere
justisminister å ”tømme seg for”. Konfrontert med konsekvensene av de groteske stemplinger
Rustan er påført, svarte fylkesmann Røkke saklig og relevant: ”Det er mange som ikke
kommer ut i jobb, det er nok ikke et problem du er alene om”. Også den evnede uttømming
fra de representerende fylkesmannen i Vestfold sørget FAMPO for å ta opp på tape.
En rekke graverende forhold ved Torbjørn Rustans sak dokumenteres i artikler på FAMPOs
internettsider. Ikke-lovhjemlet utdannelsesnekt er en av dem. Uten sensur som i ”Bygdepostsaken” ville saker som Rustans blitt mediabelyst. Det ville blitt mindre behagelig for flere.
I artikkelen ”Den siste sovjet-staten” skrev Mjøseng om at Sunnmøre Politidistrikt krevet at
Kåre Torvholm og Oddmar Remøy, begge med plettfritt rulleblad, skulle underlegges
mentalobservasjon. ”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”. Slik begrunnet
Bjørn Martin Aasen, kommuneoverlege i Herøy og tidligere statssekretær (AP)
tvangsinnleggelsen av Oddmar Remøy. Til orientering står ”lph 3” for daværende ”Lov om
psykisk helsevern, § 3. Å arbeide for å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlige
- det er sykt det. Det må vitterlig avkreve tvangsinnleggelse!
Kåre Torvholm var sentral i arbeidet for å avdekke økonomisk kriminalitet innen norsk
fiskerinæring. Torvholm samarbeidet nært med FAMPOs leder Dag Hiåsen. Derfor kunne
Bygdeposten skrive om saker som omfattet både misbruk av psykiatrien og økonomisk
kriminalitet. I tillegg til publikasjonene i Bygdeposten sendte lokalradioen Radio Modum
programserien ”Det skjulte Norge slik at distriktets innbyggere - så lenge det varte - fikk
presentert sterke avsløringer via to ulike medier. Blant annet ble en tape som viste hvorledes
Torvholm ble mottatt ved statsministerens kontor da han ringte for å meddele om drapstrusler
fremholdt mot familien, avspilt og kommentert i en av Radio Modums sendinger.
Jeg gjengir her noe av det Kjetil Haanes, journalist i Sunnmørsposten og hovedtillitsvalgt i
Orkla Media, skrev om Kåre Torvholm i kommentaren ”No skulle Kåre ha levd”.
”Må ha visst
For dei må ha visst, i alle fall dersom dei av og til tok seg bryet med å lese nokre av alle dei
hundrevis av faksane dei fekk frå den no avdøde fiskefusk-avsløraren Kåre Torvholm frå
Moldtustranda.
Fleire aktive fiskarar har også teke kontakt og sagt at ”hadde du berre visst kor rett han Kåre
hadde (…)”. Kjetil Haanes kunne meddele: ”Og her kjem forklaringa på tittelen til denne
kommentaren. I det siste er det nemleg mange som har ringt meg og sagt ”no skulle Kåre ha

levd”, eller ”Dette skulle han Kåre ha fått oppleve”, etter kvart som fiskefusksakene har vorte
rulla opp”.
Åtvara journalistar
Under denne avsnittsoverskrift fortsatte Haanes i Sunnmørsposten: ”Historia dømer, og
domen kan vere 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 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. Men dette ville han også fordi han var glad i fiskarane og glad i kyst-Norge.
Gjennom å få sett ein stoppar for fusket i norsk fiskerinæring er ein også med på å heidre
Kåre Torvholm. Tida er kanskje inne til begge delar?”
Journalistene måtte, som det går frem av kommentaren, ”halde seg vekke frå Kåre
Torvholm”. Og holdt de seg ikke vekk, ville de bli sett på som useriøse - og få problemer med
å skaffe seg informasjon. Journalistene måtte holde seg vekk fra ham som kunne dokumentere
omfattende ulovligheter. Bygdepostens redaktør ble oppsagt fordi hun skrev om begåelse av
ulovlighetene. Såvel Drammen byrett som Borgarting lagmannsrett besørget underslag av
samtlige bevismidler framført fra Mjøseng. Kriminalitet for å dekke over kriminalitet!
”Dette er en trist historie som kunne vært unngått dersom hun [Bygdepostens redaktør] ikke
hadde latt seg hjernevaske av personer som opptrer som relegiøse fanatikere med monopol på
den rette lære. Det er trist å se at Erik Strand, cand. scient (iflg. Hiåsen) går i samme fella”.
Dette utklint av Venstres organisasjonssjef Runolv Stegane i et debattinnlegg på Venstres
internettsider i februar 2004. - ”Det er trist å registrere at personer som etter mi vurdering i
utgangspunktet er ved sine fulle fem, lar seg hjernevaske av Hiåsens vrangforestillinger”,
- kunne Stegane følge opp i januar 2005.
Det er dokumentert korrupsjon av alvorligste art Hiåsen påviser i ”Ytringsfrihetens pris i Det
skjulte Norge”. Påplusset påviselig falske forklaringer utplantet Venstres organisasjonssjef at
det dreier seg om ”hjernevask” og ”vrangforestillinger”. I et åpent brev bad jeg i mai 2004
Venstres leder Lars Sponheim om å ta avstand fra flere løgner organisasjonssjef Stegane
hadde satt frem om justismordet i Bygdepost-saken. I juli 2004 ble jeg fra partiet Venstre
tilbakemeldt et god dag mann-økseskaft-svar forfattet av Venstres generalsekretær Terje
Breivik. Det åpne brevet og ”svaret” er lagt ut på FAMPOs internettsider.
”Gribber og hyener kretser rundt dem begge og venter på at de skal knekke sammen, mens de
skriker og bjeffer: ”Paranoia! Paranoia!”, skrev tidligere statssekretær Oddmund Hammerstad
i bokutgivelsen gitt tituleringen ”Oppgjør”. En del av stat i staten-klanens faste opplegg er å
stemple de som kan fremlegge påvisning av forhold som ikke hører hjemme i et demokrati,
som paranoide, psykisk syke og lignende. Også efter møtet med Dørums representerende
31.08.04. fortsatte justisministerens partifeller, fortsatte Stegane & Co., med utplanting av
usanne påstander, insinuasjoner om paranoia mv., på Venstres internettsider. ”Vi vil alltid ha
en rettsstat”, proklamerte justisministeren i Holmgang seks dager før møtet mellom FAMPO
og justisdepartementet. Justisminister Dørum har uttrykkelig meddelt hva han representerer.
Berufsverbot - stempling og diskriminering. I Radio Modums tredje programforsendelse av
serien ”Det skjulte Norge” (oktober 2000) redegjorde fiskerikandidat Torstein Hansen for

omfattende økonomisk og økologisk kriminalitet. ”Fiskeforsker ble utstøtt”. Dette var
overskriften på en artikkel i Dagbladet 19.04.99. ”Torstein Hansen sjokkerte med sin
hovedfagsoppgave om fiskefusk og manglende lønnsomhet blandt norske fabrikktrålere.
Siden har han søkt nesten 50 jobber. Men ingen vil ansette ham”, kunne Dagbladet meddele. - Et slikt yrkesforbud, hvor en kvalifisert arbeidssøker som har dokumentert et enormt
svartfiske, bedrageri mht. fiskernes trygderettigheter, omfattende eftergivelse av gjeld
forbeholdt klanens utvalgte (i form av offentlige midler, jfr. banksikringsfondet) - ikke får
jobb - innbefatter en tosidig bekreftelse mht. de sentrale ingredienser i syndikatets oppskrift
på å skape fattigdom.
Det er ikke som søkt forklart av Knoll og Tott, i deres demokratiske plapring for galleriet, de
direkte skatter (skattenivået) - som utgjør årsak til den økende fattigdom i Norge. Knapper og
glansbilder utgjør den fordelingsmessige betydning hva nevnte angår. Men for Knoll og Tott
er det ”kjekt å ha” en felles bortforklaring. Det er via korrupsjon og konspirasjon, det er via
maktmisbruk av avskyeligste karakter, det er via rans- og nøytraliseringsarrangementer - den
økende fattigdom besørges regissert. Det burde fremstå som langt mere enn skremmende hvor
mange som utsettes for regelrette ran via rettsapparatet. Når fakta og fremholdte bevismidler
underslås, kan ”hvem som helst dømmes til hva som helst”, som Økonomisk Rapport uttrykte
det i en artikkelserie i 1998.
Det er groteske forhold som forties i Norge - Kafka-prosesser og ytringsknebling for å stanse
omtale av kriminelle forhold. De som våger å dokumentere ikke-rettsstatlige tilstander,
risikerer en vendetta fra stat i staten-klanen. Hiåsen skriver om noen av metodene som
anvendes, i ”Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”. Metoder som anvendes ustraffet så
lenge ingen bryr seg. Mafiabedriften Telenor passet på å frata FAMPOs leder
telefonforbindelsen. Uten telefonforbindelse blir det vanskelig å bistå utsatte for
psykiatriinternering, justismord m.v. Dette ble tatt opp i Radio Modums sendinger. På
henvendelse fra Radio Modums ansvarlige redaktør redaktør hverken ville eller kunne
kundeansvarlig Bente Sundbakken i Telenor besvare Radio Modums spørsmål. Henvendelse
angående Hiåsens telefon måtte rettes til informasjonssjef Hauge, som benektet seg selv i
annenhver setning.
Norge trenger stortingsrepresentanter som vil arbeide mot korrupsjon og undertrykkelse i
Norge. Det er viktig for landets fremtid at de tiladresserte tar opp ikke-rettsstatlige forhold i
Norge i valgkampen – og at velgerne ikke gir sin stemme til politikere som fortier korrupsjon
og undertrykkelse.
Tjøme 15. august 2005
Erik Strand, styremedlem i FAMPO

