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1.5 Vanviddet i Bjørlia, 20 års etterslep.  

“An indicium and a summary”. 

«Å bakom synger skogene.» 

 

I følge verdenshistorien så kommer det gjerne nye indisier og rapporter 

til beskuelse når arkiver åpnes.  Noen får gjerne tilgang til personlig 

informasjon som blir offentligjort etter lang tid når det meste av bråket 

har stilnet.  Tiden visker ut det man tidligere syntes var så veldig viktig 

og som for en hver pris måtte fremheves.  Å bli kalt en løgner er ikke 

noe som historien har fremhevet med gullbokstaver.  Uærlighet har ikke 

vært noe som sivilisasjonen har premiert, men den nåværende 

modifiserte ærligheten har blitt vanedannende for bruk innen politikk 

og annen nødvendig destruering av den mentale helse.  Rettsvesenet i 

to land, bl. annet i Norge, har akseptert løgnen i rettssalen.  Vi skal 

belyse de forskjellige senarioene i epoken «Vanviddet i Bjørlia» i årene 

1942 – 2003.  Hvorfor skrives denne artikkelen?  Alle politikere med 

pappapermisjon, homoseksuell erfaring og ikke minst de lesbiske i 

Stortingssalen, utbasunerer jevnlig kravet om ytringsfrihet og fri presse.  

Journalisten som henviser sin løgn til den frie presse gjør seg nytte av 

tidens moderne tenking uten logikk.  Artikkelen er derfor tilegnet de 

neste generasjoner. Det er en kjensgjerning at det de unge og nye 

innbyggere ser frem til, kan være ett fata morgana. 

 

De tidligere referater fra «Vanviddet i Bjørlia» har blitt godskrevet OJE 

som «den store stygge ulven».  Mange har bekreftet dette i sine 

medisinske rapporter og historikk for tidligere hendelser. 
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Min personlige erfaring med OJE er at han ikke har noen intelligens av 

betydning og ikke var flink nok til å iverksette sine planer.  Vi vet at 

banksjef Jonny Kongsmo hadde latt kommunen betale ett banklån for 

OJE mens Jonny Kongsmo var rådmann i Gunnleif Elden’s storhetstid 

som ordfører.  Jeg regner med at banksjefen ikke ville ha dette omtalt i 

pressen. 

 

OJE kunne ikke utføre arbeider som var vanlig på landsbygden. 

Skogsarbeider klarte han ikke.  Hans mor mente han var skogredd og 

ikke kunne være alene i utmarken.  Det samme var tilfelle med andre 

fag han prøvde seg på.  Som eksempler kan nevnes bygningsfaget, 

rørlegging og små betongkonstruksjoner.  Han hadde ikke de 

hjerneceller som normalt må forefinnes for slikt arbeide.  Logikken 

manglet. Han var derimot meget utspekulert og kunne tilegne seg 

materielle goder på en mindre sivilisert måte. 

Hans far, ordfører Gunnleif Elden, kjente til problemet og ville derfor 

ikke overføre gårdsbruket Moan 80/2,7 til OJE i følge odelsloven.  

Derfor mistet nok også OJE muligheten til å overta Bjørlien 80/1,2.  OJE 

var den eldste sønnen.  Svein Hognes bekreftet sine samtaler med 

Gunnleif Elden om dette flere ganger. 

Da Arne Klingen døde, ble det behov for en definisjon av odelsloven for 

Bjørlien 80/1/2.  Her var det OJE som hadde rettigheten.  Detaljene ble 

noe kompliserte da Tove Klingen ikke var den biologiske datter til 

Torveig og Arne Klingen.  Tove hadde tidligere blitt adoptert av Sigrunn 

og Gunnleif Elden.  Etter en kort tid ble Tove adoptert av Torveig og 

Arne Klingen.  Einar Gundersen, noen år eldre enn Tove, var også 

adoptivsønn på samme gårds- og bruksnummer, Bjørlien 80/1,2. 
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Etter att Terje Fjerdingen giftet seg med Tove, ville Terje selvsagt overta 

gården.  Faren til Terje eide ett busselskap på Levanger og han var av 

den typen som ville ha alt, koste hva det ville.  Det ville også OJE og det 

resulterte i att han kom opp til gårdsbruket, utstyrt med kniv, for å 

hevde sin rett.  Nå hadde det seg slik at Terje var en kraftig plugg og OJE 

fikk mye juling da og senere.  Psykopater liker ikke juling og de finner 

heller på noe annet som kan skade motparten. 

Terje Fjerdingen brukte senere å stå oppe på bakken, Bjørlien 80/1,2, og 

si til sine besøkende: «De e’ mett alt dokk sjer» (Det er mitt alt dere 

ser). 

OJE fikk overta Moan 80/7,2 og det hele utviklet seg etter spådommen 

til faren, Gunnleif Elden.  Terje forlangte etter hvert å dele 

felleseiendommen 80/2.  Dette vanskeliggjorde senere krav og 

rettigheter fra andre brukere i bygda da de førstnevnte podene trodde 

de hadde alle rettigheter, eksempelvis fiske, jakt og beiterettigheter. 

Jan Gartland hadde eksklusiv fiskerett ut fra sin tinglyste eiendom ved 

Øyvatnet til elven Fiskåa.  Han hadde også eksklusiv fiskerett inne i 

elven etter at han hadde blitt tildelt denne utmarken som tilleggsjord.  

Djupåa i utløpet av Fiskåa var delingsgrense mellom Bjørlia og Hognes 

og inntegnet av Statens Kartverk.  Det hele hadde vært enkelt da OJE 

brukte det hele til sitt eget fiske og utleie til turister uten å ta hensyn til 

Jan Gartland.  Fisket om høsten var også ulovlig da det var en gyteplass 

for anadrome fiskearter, det være seg sjøørret og laks.  Valleierne i 

elven Bjøra som forbinder Øyvatnet med Grongstadvatnet og 

Eidsvatnet, forsøkte regelmessig å stoppe dette høstfisket på 

gyteplassen da de mente at bestanden ble mindre.  Vassdraget hadde 

sin forbindelse med Namsen og Namsenfjorden. Det er av stor viktighet 
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at man her får med seg at lensmannen og fylkesmannen nektet de 

sistnevnte valleierne å fiske om høsten, det være seg i det samme 

vassdrag for de anadrome fiskearter, men altså utenom gyteplassen i 

Fiskåa.  Det skulle altså ikke være noen grunn til å nekte dem å fiske. 

Terje Fjerdingen hadde i sin delingskontrakt av 80/2 krav på all jakt i 

Bjørlia, mens OJE, Otto Jostein Elden tok seg til rette med fisket i 

Øyvatnet.  En noe interessant «avtale» som må ha vært satt i sene av 

fylkesmannen og lensmannen i Overhalla. 

Hvorfor torde ikke lensmannen stoppe fisket til OJE? 

Hvorfor fikk ikke Jan Gartland fiske på sitt eget fiskevall?  OJE fjernet 

fiskegarnene til Jan Gartland, høst som vår.  Om han ikke tok seg tid til å 

fjerne dem, så satte han sine egne over.  Da ble det litt mere komplisert 

for Jan Gartland å ta de opp mens der enda fantes fisk på dem. 

Ett av oppdragene mine var å grave ett nytt utløp fra gjødselkjelleren til 

Terje og Tove Fjerdingen, Bjørlien 80/1,2.  Tidligere lot de blautgjødsla 

renne fritt i nordøstlig retning ned mot jordene som ble brukt til 

grasproduksjon.  Nå ville han ha blautgjødsla til å renne utover bakken i 

sørøstlig retning mod Sundodden og ned i Øyvatnet.  En bildeserie i 

epoken «Vanviddet i Bjørlia» viser blautgjødsla som renner nedover 

under fylkesvegen i ned på isen i Øyvatnet.  Der blautgjødsla traff 

Øyvatnet hadde OJE drikkevannsinntaket til bl a Bjørlia Camping.  

Pumpehuset leverte også vann til Terje og Tove Fjerdingen.  Den ene 

påsken ble 80 turister syke av dette vannet og måtte avslutte 

påskeferien.  Det var vanskelig å forstå at kommunelege Maxhall tillot 

dette.  Samtidig så ble jeg anmeldt av OJE for å forurense Øyvatnet.  Jeg 

fikk besøk fra fylkesmannen.  Det fant selvsagt ikke noe da jeg ikke 

hadde blautgjødsel eller andre irregulære utslipp. Blautgjødsla fra 
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Fjerdingen fulgte strømmen fra Bjørlielva og Fiskå mot de andre 

brukene som var avhengig av vann fra begge sider av Øyvatnet.  

Fylkesmannen gjorde ikke noe med dette.  Det var lett å følge dette 

utslippet fra Fjerdingen og ned i Øyvatnet.  Man behøvde ikke ta noen 

prøver.  Man kan her lure på om dette hadde noe med høyere makter 

fra frimurerlosjen og politimester Trond Prytz i Namsos.  Vanskelig å 

vite, men noen manipulerte det hele, det bekrefter historien og bildene 

fra «Vanviddet i Bjørlia».  Epoken om «Vanviddet i Bjørlia» vil aldri bli 

løst av det norske rettsvesenet.  Det hele er for korrupt.  Norge har 

alltid hatt og har i dag politikere som daglig jamrer seg om 

menneskerettigheter.  Vi må snart forstå at Norge ikke respekterer de 

internasjonale lover.  Det er bare prat og det er også en av grunnene til 

at Norge har blitt så upopulært, spesielt innenfor det nye regimet styrt 

av BRICS-landene.   

Alle vet at det er en umulighet å stille Trond Prytz for en riksrett og det 

forefinnes ingen dommere i den internasjonale 

menneskerettsdomstolen som vil bry seg med å behandle en slik sak.  

Slike tanker må betraktes som ett «Fata Morgana».  Som nevnt tidligere 

så er Norge ett av de to land i verden som fremdeles dømmer sine 

tiltalte på indisier, dvs at vitner eller bevis ikke er nødvendig for å få en 

rettskraftig dom. 

Sigrun Elden, moren til OJE, så frem til at jeg kunne hjelpe OJE 

økonomisk. Hun var lei av besøkene fra lensmannen.  Andre personer i 

kommunen med tilsvarende problemer hadde blitt slått personlig 

konkurs, mens OJE fikk fortsette sin vanvittige ferd mot avgrunnen.  Jeg 

tilbydde ett lån på kroner 100.000,- med 1ste prioritet i eiendommene 

til OJE.  Banksjef Jonny Kongsmo nektet imidlertid dette, uten å fortelle 

meg hvorfor.  Derfor ble 80/17, en utmark på 47 mål ved siden av Østli 
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80/11 kjøpt og tinglyst.  Kjøpekontrakten bevitnet området vest for 

80/11 og mot en eksisterende tømmervei langs Kvernbekken. Dette 

dokumentet er vedlagt historien om Vanviddet i Bjørlia.  Detaljerte 

oppmålinger ble utført etter hvert hvor Kvernbekken ble grenselinje 

mot vest.  Kontrakten bevitnet også den fremtidige bruk av denne 

traktorvegen.  Dette var den eneste helårsadkomsten nordover med 

traktor.  Myrene som låg i på østsiden av denne eksisterende vei til 

Kverntjørnene, var bunnløse og derfor ufremkommelige, også for 

transport med hest.  Det måtte til lange kuldeperioder med barfrost for 

å lage til vintervei for traktor og tømmermaskin.  Under rettssakene 

med OJE fremmet advokat Haugland i samarbeid med advokat Sørum 

krav om 7 (syv) nye veier på dette jordstykket 80/17 til transport av 

tømmer og andre nødvendigheter. De tidligere nevnte bunnløse 

myrene på nordsiden hindret videre adkomst fra de syv veier.  Derfor 

var også de «bunnløse» kravene om nye veier over 80/17 helt uten 

betydning for OJE. 

På Statens Kartverk av året 2014 indikeres nå i ettertid en vei fra 

nordsiden av 80/17 nordover over blautmyrene til Kverntjønnene mens 

den tidligere eksisterende vei er fjernet fra kartet.  De første hundre 

meterne ble rensket av OJE med innleidd gravemaskin flere år etter 

kjøpet av 80/17.  De resterende kilometerne over myrene til 

Kverntjønnene ble brukt til scooterløype til vintertransport fra de 

vedrettighetene jeg har i området rundt Store og Lille Kverntjønna.  

Kartet har altså blitt forandret i ettertid hvor den tidligere eksisterende 

vei er fjernet fra kartet mens flyfotoet av det samme kartet fremdeles 

viser den samme eksisterende vei.  Det må derfor være seg de nye 

eierne av 80/7 Moan (tidligere eier OJE) som har bestilt denne 

forandringen.  Forfatteren som har levd ett liv 20 år etter at dette 
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vanviddet begynte og senere eskalerte, har blitt mentalt handicappet 

om man skal tro forståsegpåere og psykologer.  Han må nå hver kveld ta 

ett stort glass 100 Piper, Seagram's De Luxe Blended Scotch Whisky, 

samtidig som han leser høyt fra en side i den berømte novellen 

«Rødhette, Svarteper og Lilleulven».  Novellen er skrevet av forfatteren 

til boken «Vanviddet i Bjørlia».  I følge de tyngste universitetene er han 

den eneste av 7 milliarder beboere på denne planeten som benytter seg 

av denne terapien.  Behandlingen anbefales til andre som måtte komme 

i den samme situasjon. Ved de mest langvarige depresjoner kobler han 

inn Andrè Rieu via You Tube med full styrke.  Disse berømte resonanser 

av høy kvalitet helbreder det meste. 

Vi ble også saksøkt med krav om å erstatte de tap OJE hadde pga tapt 

fortjeneste på tømmertransport fra imaginære hogstfelt nord for 80/17. 

Sorenskriver Are Kobro og advokatene Haugland og Sørum ville ikke 

diskutere at OJE hadde hatt ett hogstforbud av tømmer siden 1980.  

Skogen var allerede hogd av faren Gunnleif Elden, som i den samme 

anledning hadde fått laget den omdiskuterte tømmerveien langs 

Kvernbekken med distriktets første bulldoser.  Det teatret OJE satte i 

sene var å hogge noe ungskog.  Vedskog hogde han nede i bygden.  Han 

hadde altså skriftlig forbud mot hogst av skogforvalteren i Høylandet 

Kommune og ved Fylkesmannens Kontor.  Hvorfor skulle retten bruke 

flere år på å forhandle dette økonomiske kravet da han allerede hadde 

vei og hadde fått tilbud om andre muligheter for å få slutt på vanviddet.  

Man kunne selvsagt diskutere fremtidige behov, men han saksøkte oss 

flere ganger i retten for tap av adgang til årets tømmerhogst.  Leseren 

får se bilder og detaljer i «Vanviddet i Bjørlia».  Ja, kan man i dag bare 

flire av hele?  Var Sorenskriver Are Kobro så ødelagt av sine daglige bruk 
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av alkohol at han ikke fulgte med?  Vanskelig å si, leseren får tenke selv.  

Lensmann Ole Flågan ville ikke høre på våre forklaringer. 

Sorenskriver Are Kobro hadde dette kravet i retten i mange år.  Han 

hadde vært på befaring og sett den eksisterende veien og de andre 

veiene som OJE hadde laget.  Alle disse veiene førte til det samme sted, 

«de ufremkommelige myrene».  Hverken krøtter eller hest kunne ta seg 

over disse bunnløse myrene.   Siden fikk herredsretten flere ganger med 

Are Kobro som dommer se filmopptak og bilder der OJE brukte innleidd 

gravemaskin for å lage nye veier i årene etter at kjøpet var betalt og 

tinglyst.  OJE brukte mye av tiden til å ødelegge vanntilførselen til Østli 

80/11 som lå innenfor grensene til den nye innkjøpte utmarken 80/17.  

Lensmannen klarte ikke eller ville ikke å holde styr på OJE.  Lensmannen 

så alltid til meg: «Det e mykji du itj forstår». (Det er mye du ikke forstår). 

Han ville aldri forklare hva det var.  Lensmannen kunne komme med 

hentydninger om at OJE var farlig hvis han ikke fikk viljen sin.  

«Vanviddet i Bjørlia» viser også filmer hvor OJE stengte gårdsveien til 

Østli 80/11.  Man må også ta i betrakting at jeg var borte på arbeid i de 

tidsrommene OJE utførte sine handlinger.  Jeg var ute på Frigg-feltet på 

14 dagers skift, så OJE hadde god tid til å utføre sine planer.  De som var 

alene hjemme fikk ingen hjelp fra politiet.  Namsos politikammer og 

advokat Per Sørum gjorde heller ikke noe.  Sørum hadde sin Smirnoff og 

i de lyse stunder planla han nye tvister sammen med advokat Haugland.  

Det var viktig å utvide portfolien. 

De resterende 37 mål var ikke egnet til grasproduksjon.  Der var mest 

steingrunn som ikke lot seg dyrke.  Den omtalte eksisterende veien 

langs Kvernbekken er fremdeles synlig i terrenget og var i bruk.  Den var 

også inntegnet på tidligere kart og kunne beskues fra flyfotografier av 

Det Norske Kartverket.  En meters bredde av en skråning som hadde 
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rast ut ble reparert.  Jeg brukte veien til scooter- og traktortransport av 

ved.  Rettens formann, sorenskriver Kobro, overså dette fenomenet i sin 

tid ved Namdal Herredsrett.  Hele 7 (syv) nye veier ble inntegnet på 

dette jordstykket.  Jeg ble nektet å bruke jordstykket da OJE og advokat 

Haugland fremla krav i herredsretten om retten til fri ferdsel på de veier 

som altså hadde blitt ferdigstilt av OJE med innleidd gravemaskin og 

djupe spor etter en tømmermaskin.  Jeg ble anmeldt av de samme 

personlighetene nå jeg brukte noen av disse veiene til transport av ved.  

Disse karttegningene er vedlagt i epoken Vanviddet i Bjørlia. 

Jordskiftedommeren i Steinkjer ville heller ikke gjøre noe med saken.  

Terje Fjerdingen fulgte med jordskiftedommeren og Jan Ove Elden 

under en befaring og Terje Fjerdingen kunne bevitne at kontraktens  

eksisterende vei langs Kværnbekken aldri hadde vært i bruk.  Terje 

Fjerdingen hadde ikke eiendom som grenset til området, og han hadde 

flyttet til Bjørlia i nyere tid etter at den i kontrakten eksisterende vei ble 

bygget og tatt i bruk. Veien hadde blitt laget av den første bulldoseren 

som kom til bygda og var lett synlig, til og med svaksynte kunne ikke 

unngå observere denne brutale forandringen i landskapet. Jeg ville den 

gangen ha fjernet kravet om 7 (syv) bruksveier på dette lille jordstykket.  

Ca 10 mål var oppdyrket av de 47 mål, og det var på de 10 målene OJE 

ville ha bruksrett til sine 7 (syv) veier. Det er mulig at Fjerdingen utførte 

denne løgnen da de andre viste at han hadde banket opp OJE og gitt 

meg skylden for denne ugjerningen.   

Jan Ove Elden er sønn av OJE og overtok 80/2,7 sammen med sin søster 

Liv Elden som på den tiden bodde i Gana, Afrika. Hun hadde giftet seg 

med en ghaneser og de hadde to barn.  Deres kjøpekontrakt fra OJE fikk 

vi ikke fremlagt.  Sorenskriveren nektet dette.  Advokat Sørum opplyste 

at kontrakten innehold en klausul om at OJE skulle ha rett til saksøke 
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husmannen til evig tid.  Liv Elden er en vel utdannet dame, høyreist med 

ett pent rødt hår.  Ghana og dets ghanesere satte nok pris på henne.  

Sønnen Jan Ove Elden er en mindre utgave av faren.  Den eminente, 

store og sorte ghaneseren bor i dag i Bjørlia sammen med sin norske 

familie. 

Det dokumentet som bekreftet eksisterende vei langs Kvernbekken ble i 

alle år nektet fremlagt som bevis i Namdal Herredsrett av sorenskriver 

Are Kobro.  Jeg vet fremdeles ikke hvorfor han alltid la det til siden.  

Advokatene ville ikke bruke denne kjøpekontrakten som bevis. 

Under slike forhold må man tro at det er andre som styrer i 

bakgrunnen. 

Men fremdeles lurer jeg på hvor de er.  Kan man fortsette å tro at det er 

politimester Trond Prytz som via sitt medlemskap i Frimurerlosjen i 

Namsos har styrt det hele?  Man får nok aldri vite dette, men hvem vet, 

suset fra skogene kan inneholde mye informasjon om det blir dekodet i 

ettertid.  Historien bekrefter flere merkelige ting som kommer til 

overflaten etter hvert. 

Flere av de fiktive 34 og flere senere oppdiktede tvister, som ble 

fremlagt av advokatene Haugland og Sørum, hadde allerede 

eiendomsgrenser og rettigheter fra tidligere voldgiftsdommer noen år i 

forveien.  Voldgiftsdommene var tidligere inngått under jordskifter for å 

unngå senere tvister.  Disse skiftene hadde å gjøre med tildeling av 

ekstra dyrkajord og bortfall av beiterettigheter.  Det var en tidsepoke 

hvor statens skogteknikere hadde funnet ut at beitedyrene ødela 

granskogen.  Sigbjørn Sagvik hadde i en voldgiftsdom blitt tildelt noen 

mål dyrkajord og fått en midlertidig eller kort midlertidig avtale om 

beiterett for 5 lamsau.  Beiterettighetene var allerede utgått på dato i 
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vår omdiskuterte tidsepoke, men er her tatt med som ett eksempel.  

Disse voldgiftsrettighetene eller voldgiftsdommene hadde også nye 

grenser og andre avtaler som naboer og andre rettighetshavere måtte 

forholde seg til. 

Jan Gartland måtte søke om ett jordskifte for å få behandlet 

fiskerettene sine inne i Fiskåa og Øyvatnet. Fiskeoppsynet ved Namdal 

Politikammer hadde fremlagt ett krav om en rettslig vurdering av de 

forandringer som OJE og Anton Rikstad hadde foretatt i det siste. 

Gartland hadde en voldgiftsdom vedrørende en tildeling av utmark og 

de medfølgende rettigheter og han hadde ikke økonomisk grunnlag for 

nye jordskifteforhandlinger.  Voldgiftsdommer skal respekteres slik 

loven tilsier.  Jan Gartland respekterte de tidligere voldgiftsdommer og 

så egentlig ikke nødvendigheten med å betale for uregelmessighetene 

fra OJE og fylkesmannens fiskeforvalter.  Det hele var bare noe tull, 

politiet hadde å forholde seg til eksisterende grenser. 

Jordskiftedommer Grut stilte på befaring sammen med Tove Fjerdingen 

som vitne.  Terje Fjerdingen hadde nektet å stille opp. Hun var flink til å 

lyve.  Alt hun la frem om rettigheter ikke var riktig og heller ikke tatt 

med i de detaljerte beskrivelser og grenser som var beskrevet i de 

tinglyste dokumenter. Fjerdingen 80/1,16 hadde ikke rettigheter eller 

eiendom med grenser mot Jan Gartland. 

Jordskiftedommer Grut ville ikke ta hensyn til de eksisterende 

dokumenter og voldgiftsrettigheter.  Jeg vet ikke hva som ble resultatet.  

Jordskiftedommer Grut var en merkelig personlighet, han hadde ikke de 

evner som man må forvente av en jordskiftedommer. 

«Vanviddet i Bjørlia» belyser også en episode med fiskeforvalter Anton 

Rikstad ved Fylkesmannens kontor i Steinkjer.  Rikstad hadde forfalsket 
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ett dokument vedrørende grensene til Jan Gartland.  Fylkesmann Gjørv 

beordret Rikstad til å holde seg i møterommet, om nødvendig hele 

dagen, til vi hadde funnet frem dokumentet i arkivet.  Rikstad måtte på 

toalettet og benyttet anledningen til å fjerne dokumentet.  Den 

ansvarlige i fylkesmannens arkiv kunne bekrefte at Anton Rikstad hadde 

hentet dokumentet.  Det hjalp oss ikke stort, dokumentet og de andre 

dokumentene av betydning, var borte. 

I det samme tidsrommet observerte vi at Anton Rikstad besøkte Terje 

og Tove Fjerdingen når han hadde vært på befaring på fiskevallet til Jan 

Gartland.  Egentlig noe merkelig, Terje Fjerdingen hadde ingen 

dokumenter som tilsa rettigheter eller eiendom i området.  Ved ett 

tilfelle ble Jan Gartland tildelt en kartskisse fra politikammeret i 

Namsos.  Kartet med de nye skisserte eiendomsgrenser var utarbeidet 

av fiskeforvalter Anton Rikstad, med stempel fra fylkesmannens kontor 

og signatur. Det var politikammeret i Namsos som hadde fått denne 

kartskissen av Anton Rikstad uten at Jan Gartland var informert. Der var 

bl a opptegnet en ny grenselinje mellom Bjørlia og Hognes.  Den 

tidligere grensen i djupåen var kansellert til fordel for Hognesgårdene.  

Det viste seg at OJE hadde fått leidd deres fiskevall.  Som leseren kan 

observere, så finnes her ingen fornuft.  Bare en frimurer kan manipulere 

slike avgjørelser.  Mitt spørsmål er fremdeles, har fiskeforvalteren 

anledning til å forandre eiendomsgrenser, og uten å informere de rette 

grunneiere og jordskifteretten?  Fylkesmann Gjørv viste ikke noe om 

dette arkiverte og forfalskede dokumentet som var offisielt stemplet 

Fylkesmannen i Nord Trøndelag. 
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Tillegg nr 1 med detaljer av de nye grenser. 

Jan Ove Elden, OJE og Liv Elden ville ikke ha noe jordskifte for å få 

fjernet de oppdiktede eksisterende 34 og de flere senere tvister som 

fremdeles lå uløst i rettssystemet. 

Ut fra Lovdata så har en hver norsk borger rett til å få sine eiendommer 

og rettigheter rettslig bekreftet. 

For å oppnå dette ble Vedlegg nr 1.  13.08.2003. Bindende fastsettelse av grenser og 

bruksavtaler Østli/Fagerhaugen 80/11,13,17,18,19 sendt til Namdal 

Sorenskriverembete for tinglysning med vedlagt sjekk, også med kopi til 

jordskifteretten i Steinkjer, Overjordskifteretten i Molde, 

Lagmannsretten og Norges Høyesterett.  En kopi ble også sendt til 

Statsministerens kontor og til Landbruksministeren. Vi har ikke mottatt 

noen negative kommentarer, og derfor kan vedlegg nr 1, 13.08.2003 

regnes som rettskraftig.  Lagmannsrettens dommer sendte også 

henvendelser til Namdal Herredsrett uten å få svar, så man har derfor 

gjort det som er mulig for å informere om epoken «Vanviddet i Bjørlia». 

 

Vedlegg nr 1.  13.08.2003. 

Bindende fastsettelse av grenser og bruksavtaler Østli/Fagerhaugen 80/11,13,17,18,19. 

1.0.  Grensen mellom Østli 80/11,17 og Moan 80/7 legges mellom Østli 80/19 i sør mot Øyvatnet og 

Fylkesveien, i vest mot Kværnbekken, i øst mot Kvennengbekken og Bjørlien 80/1,16 og i nord mot 

Kverntjønnene og Bjørlien 80/1,16. 

Bekkene blir nye grenser i tillegg til de allerede merkede eksisterende grenser. 

 

1.1 Alle krav fra Bjørlien 80/1,16 og Moan 80/2,7 vedrørende veirettigheter over 80/11 og 17 bortfaller i 

sin helhet. 
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Det vil bli gitt transporttillatelse på forespørsel, og  i følge skriftlig avtale,  og etter deponert beløp for 

eventuell skade. 

 

1.2  De andre tvistemålene forsvinner innenfor de nye grenser. 

 

1.3  Vann- og kloakkledninger over Moan 80/7 er tillatt etter behov. 

 

1.4  Ferdsel med hest og motorkjøretøy i utmarken og på skogsveier tilhørende Moan 80/2,7 gjelder 

fremdeles. 

 

1.5  Uttak av brensel i fellesskog i følge skylddeling av 1954 og vedrettigheter ved Kværntjørnene i 

retning nord, vest og øst, gjelder fortsatt. 

Østli/Fagerhaugen 80/11,13,17,18,19 har veirettigheter på eksisterende skogsveier og ferdsel i utmark 

med hest og motorkjøretøy til uttak av brensel, tømmer, turistformål og friluftsliv,  som gjelder fortsatt 

på mark og eiendom tilhørende Bjørlien 80/1,16 og Moan 80/2,7. 

 

1.6  Fiskerettigheter i Øyvatnet i følge kjøpekontrakten for 80/19 av 16.12.91 og strandrettigheter i 

Øyvatnet i følge kontrakt av 18.12.91.  Fiskegrensen går fra golfstenen ved garasjen Engelund 80/12 og 

rett utover Øyvatnet til vestsiden av Granholmen. 

Østsiden av grensen går fra tidligere merkebjørk, 100 meter øst for utløpet av Kvennengbekken og i 

retning til Snekkarholmen, tilhørende Øy-gårdene.   

1.7  Bruksrettigheter og strandrett i Øyvatnet. 

1.8  Fagerhaugen 80/13 har de samme bruksrettigheter som  Østli 80/11,17,18,19. Ved ett eventuelt salg 

kanselleres rettighetene. 

1.9  Beiterettigheter for småfe i all utmark fra Bjørlien 80/1,16 og Moan 80/2,7 gjelder som før.  

Rettighetene er skrevet i de siste jordskiftedommer og skylddelinger. 

De forhåndsbetalte beiterettighetene i Vestre Fiskaadal 80/2, flyttes inn i det nye beskrevne området for 

Vestre Fiskaadal 80/18, se etterfølgende pkt 2.0. 

2.0  Vestre Fiskaadal 80/18 får stedfestet  følgende grenser: 

-  I nord Statsalmenningen. 



15 
 

Page 15 of 18 
 

-  I øst og syd Fiskåa til den treffer Tverråa, sør for grustaket. 

-  I vest og syd Tverråa til den treffer Fiskåa, sør for grustaket. 

-  Veirettigheter for Moan 80/2,7 kanselleres. 

Felles jaktrettigheter kanselleres. 

Voldgiftskontrakten vedrørende Heimen 80/6,8 gjelder fortsatt, som betyder at Heimen 80/6,8 ikke har 

beiterett i Vestre Fiskaadal 80/2 og heller ikke på 80/18. 

- Østli/Fagerhaugen 80/11,13,17,18,19 har fortsatt rett til fri bruk av veien inn til 80/18 som går forbi 

Fiskåhaugen 80/4,15, med bufe, hest og motorkjøretøy. 

3.0  Fagerhaugen 80/13 utvider eiendomsgrensen  med femti meter i alle retninger,  for å lede bort 

tilsigsvann fra Moan 80/7. 

Sign. 

Endre Østby 

e.f.  

 

 

 

Verdenshistorien bekrefter at ingen episoder har funnet sted uten at 

noen har satt det i hele i sene på ett eller annet vis.  Når distriktets 

innbyggere i dag ikke vil bry seg er grunnen enkel, de har ingen 

rettigheter å krangle om.  De som foretrekker ett liv uten konflikter 

bruker heller tiden med en pose potetgull foran TV-skjermen.  Otto 

Jostein Elden, i historien kalt for OJE, hadde ikke intelligens til å sette 

det hele i sene.  Der var andre impliserte og med større grådighet og 

mere hjernekapasitet som filtret det hele sammen for å hente ære og 

utbytte.   
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OJE la tidlig frem en anmeldelse mot meg på mere enn 20 tett 

maskinskrevne sider ved Overhalla Lensmannskontor.  Jeg fikk tid til å 

lese noe av det, men jeg fikk ikke ta med meg en kopi ut av kontoret for 

å sette meg inn i detaljene.   Det hele ble for uvirkelig.  Senere ble 

skrivet tilintetgjort.  Advokatene og retten fikk aldri anledning til å se 

dette dokumentet.  Hadde innholdet blitt tatt tilfølge av retten, ville 

flere blitt tildelt fengselsstraffer og andre ubehageligheter.  Brevet eller 

anmeldelsen inneholdt informasjon om banksjef, tidligere rådmann 

Jonny Kongsmos befatning med ett lån på 50.000 kroner til OJE med 

Høylandet kommune som garantist.  Der var hentydninger om dyresex i 

regi av lensmannen.  Mye annet var tatt med for å fortelle de 

tilstedeværende at fikk ikke OJE fortsette med sine gjøremål, så ville det 

bli bråk.  Der var også skrevet noe om odelsretten til Bjørlia gnr/bnr 

80/1,2 uten at jeg husker detaljene. 

Politimester og frimurer Trond Prytz.  

Frimurerne er egentlig de som kontrollerer makteliten i ett lite land. 

Frimurerne eller deres tidligere okkulter har eksistert i mere enn 5000 

år om man skal tillegge historien noen betydning. I Namsos er stort sett 

alle av betydning frimurere.  Bjarne Brøndbo (DDE) er frimurer.  Han ble 

ett redskap for AP og Jens Stoltenberg.  Da Bjarne Brøndbo skulle 

offentliggjøre sin slektshistorie, kom han ikke forbi husmannsplassen i 

Bjørlia.  Hans mor er født på denne husmannsplassen.  Hennes far  

slektes fra Finland.  Bjarne Brøndbo hadde ikke ryggrad til og 

offentligjøre sitt opphav fra plassen og Finnland.  Advokatene, 

dommerne og andre forståsegpåere hadde sitt medlemskap i 

frimurerlosjen.  Det er viktig å ha dette klarlagt for å forstå mere om 

hvorfor «Vanviddet i Bjørlia» lot seg orkestrere.  
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Frimureren kan følgende:  

1. Lage ett problem,  

2. Kontrollere reaksjonen,  

3. Tilby en løsning på problemet.   

Her kommer altså banksjef Jonny Kongsmo, advokatene, politimesteren 

og sorenskriveren til dekket bord.   

Det var ikke før på slutten av «Vanviddet i Bjørlia» at en 

advokatfullmektig, Bernt Østhus fra Trondheim, tok saken til en høyere 

rettsinstans hvor han fikk medhold fra alle dommerne.   

Sorenskriveren i Namsos gjorde ikke noe mere med saken, heller ikke 

etter purringer fra overdommeren ved lagmannsretten i Trondheim.  

Dette beviser hvordan frimurerne respekterer lov og rett i Norge.   

Politimester Trond Prytz brukte sin makt fra Oslo hvor han i den samme 

epoke assisterte den berømte politidirektøren Fru Killengren.  

Resultatet av deres samarbeid kom først i media senere. 

Er det fremdeles noen som hører suset fra skogene? 

Man får håpe at det tidligere og «hemmelige» hogstforbudet til OJE vil 

gi lytterne fremtidige muligheter.  Den norske granen trenger mange år 

for å gi de rette resonanser. 

For de leserne som ikke har blitt plaget av øresus, vil de kunne høre Åge 

Alexandersen synge «De e itj langt te Royal Albert Hall».  For de som 

bruker høreapparat vil de i fremtiden høre husmannens røst i 

Menneskerettighetsdomstolen hvor han utbasunerer sine resonanser 

etter ett langt liv med det norske rettsvesen og firmureruvesen. 
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Til de som foretrekker å fortsette sitt fornemme liv med de forsvunne 

milliardene i NAV og ellers med potetgull foran TV’n, så ønskes de 

herved en bedre fremtid enn den Nostradamus har prediktert.  Til det 

homoseksuelle selskap og til de som fremdeles feirer tilværelsen med 

pappapermisjon fra Stortinget, er det ikke stort annet å si enn: 

Vaya con dios! 

 

 


