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1993. 

 

 

 

  

 

 
 

 

Fortsetningen behandler advokater og embetsmenn noe ukritisk, og man må behandle 

historikken med varsomhet. 

 

Ifølge overleveringer fra OJE til sine medhjelpere, så skal kst.politimester Bjarne 

Kjølmoen ha uttalt til sine ansatte at jeg skulle betraktes som en psykopat og derfor 

måtte tas for en hver pris. Det tror jeg ikke noe på. Flere av advokatene og 

politibetjentene i de forskjellige distriktene tror at Bjarne Kjølmoen og Politimester 

Trond Prytz hadde satt sin merkelapp på meg.  Politiet hadde adgang til mine papirer 

fra tre års tjeneste i forsvaret pluss en lang historikk fra det maritime miljøet og den 

nåværende tjenesten innen olje- og gassindustrien offshore.  Politimester Prytz 

filosoferte innen den politiske verden med venstre sine epåletter og hadde i den tiden 

mange andre oppdrag, bl a som rådgiver for politidirektør Killengren.  

  

Politimesteren hadde altså en stedfortreder i den verste tidsepoken, Kst. Politimester 

Bjarne Kjølmoen. Begge politimesterne hadde skriftlig informasjon fra Lensmann Ole 

Flågan i Overhalla om at OJE flere ganger hadde blitt behandlet for sine 

personlighetsforstyrrelser.  Lensmann Ole Flågan ville ikke ha OJE i fengsel for sine 

gjerninger ut fra sin teori om at han ville bli ekstremt farlig når han en gang ble 

sluppet ut.  Dette fortalte lensmann Ole Flågan til meg over en kopp kaffe på 

kjøkkenet i Bjørlia.  Lensmann Ole Flågan var den personen som kjente OJE best ut 

fra sin tjeneste og omgang med poden.   Det juridiske system ville nok ha sent OJE til 

psykiatrisk tvangsbehandling i stedet for fengselsstraff.  Dette var detaljer jeg ikke 

kjente så godt til den gangen. 

 

Likedan forelå det en syv siders anmeldelse fra OJE, som jeg fikk lese ved Namdal 

politikammer, kun de tre første maskinskrevne sidene.   

 

Denne anmeldelsen var stygg, og etter dens innhold burde jeg ha sittet inne.  Ingen 

advokater på min side har fått sett denne anmeldelsen i ettertid.  Påstandene var 

fiktive og oppdiktet av OJE, antagelig med hjelp av sin fraksjon av hjelpere.  

 



 

Side 2 av 138 

 

2 

Dette bekrefter også at politiet kjente til OJE’s journaler fra Namdal Sykehus, 

Psykiatriske avdeling, Namsos.   

 

Journalene fra OJE`s tre dagers tjeneste i forsvaret er også arkivert ved Namdal 

Politikammer.   

 

De viktigste bildene i saken er arkivert av advokat Per Sørum, Levanger.   

 

Han fikk ikke tillatelse til å fortsette som min advokat.   

 

Hans daglige forbruk av alkohol førte til for mange episoder som ga liten 

troverdighet.   

 

Samtidig ble rettens leder, dommer Are Kobro ved Namdal Herredsrett i Namsos, 

daglig observert på sin tilbakekomst til rettsbygningen med en liten flaske Brandy 

Special fra Polet i Namsos.  

  

Sorenskriveren var av advokatene omtalt som lite pålitelig i eiendomssaker, da de 

gjerne ble noe kompliserte. 

 

Forts. av ”Vanviddet i Bjørlia”, der handlingen er tatt fra året 1993: 

 

Det er innlagt referanser med nummer og dato på de vedlagte bilder og bevismateriell 

som ble fremlagt i retten.   

 

Datobilder er arkivert fra tidligere etter anmodning fra flere ansatte i politiet og 

selvsagt av advokatene.   

 

Noen av de ansatte innen de nevnte etater anbefalte dette til senere bruk, også da de 

mente saken kunne utvikle seg til alvorlige kriminelle handlinger som drap eller skade 

på personer og dyr.   

 

Bildene kan forstørres når de leses via CD. 

 

Vi går inn i ett nytt år, som byr på mere fandenskap og terror innen epoken 

«Vanviddet i Bjørlia».  

 

Vi har kommet ut for en utømmelig kilde av fandenskap og oppdiktede senarioer.  

 

Men OJE er fremdeles ikke alene, han har med seg en fraksjon hjelpere, og det gir 

ham lønn for sin strevsomme propaganda fra første dag. 

 

Poden har en vel utviklet hjerne, ikke tvil om det.  Det er mulig at andre defekter, 

gir stor hjerne, hvem vet, verdenshistorien gir sammenligninger. 

 

Vi vet at året 1992 har gått dårlig og det kan vi takke oss selv for.   

Dokumentene var for dårlige, eller var de det? 
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En annen ting, hadde vi ant oss at dokumenter ville være en nødvendighet for 

samarbeide innen jordbruk og turisme, hadde vi ikke latt oss blande bort i OJE’s sine 

interesser.   

 

Men vi burde visst bedre. 

 

Problemet var at ordet psykopati var oss kjent bare i navnet, vi visste ikke hva det 

ville si å bli utsatt for noe sånt.   

 

Man kunne heller ikke tenke seg en slik fraksjon av hjelpere. 

 

Derfor er vi nødt til å kalle en spade for en spade, og ta konsekvensene av det. 

 

Ett søksmål fra OJE eller andre, på at han ikke har psykiske problemer, må overlates 

til de forståsegpåere som opererer innen den kompliserte og lite logiske psykiske 

verden som består av 6 til 7 milliarder forskjellige hjerner, montert på toppen av de 

enkelte individer som befinner seg på innen vår arena. 

 

Forskerne innen det genetekniske har kommet frem til at det ikke finnes noen like, om 

man tar hensyn til opplæring og påvirkning i de forskjellige faser av livssyklusen.  

Bare så dette er sagt! 

 

Om man ansetter noen psykologer for å ta ut ett team for å reise til Grønland for å 

arbeide isolert sammen ett års tid, så er hovedoppgaven for psykologene å finne en 

sammensetning av spesialister og arbeidere der ingen er like.  Hvorfor?  Jo, ellers blir 

det ett helvete, noe i likhet med det scenarioet lensmann Ole Flågan annonserte! 

 

 

For det andre er det ikke kriminelt å være syk i dette landet! 

 

Spørsmålet blir da hvem kan være syke? 

 

Er en syk person å regne som juridisk god nok for å inngå avtaler og gå til sivile 

søksmål, samtidig som han får hjelp av politiet og politiets juridiske avdeling til å 

fremme feilaktige søksmål? 

 

Er det å være syk i juridisk forstand og i følge sykepengeloven, grunn nok til å 

terrorisere andre? 

 

Det normale er at de syke melder fra om dette og trekker seg tilbake fra vanlig arbeid! 

 

Men for å drive terrorisme og lage til fiktive scenarioer, kan man heller ikke være helt 

frisk, så dette må være noe for våre ærede proffer innen den juridiske jungel! 

 

 

 

Hva kan man egentlig få kontorpolitiet til å utføre?   

 

Der sitter kvinner og menn på eget kontor og flytter papir i full politiuniform, klare 

for ikke å rykke ut.   
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Skal de gjøre noe for oss, av det som grunnloven forlanger, mangler de budsjett, eller 

de må være instruert fra ett eller annet departement!  Ikke vet jeg.  De kom bare ikke. 

  

Ved Namdal politikammer, har alle politibetjenter sitt eget kontor, med telefon og PC.  

Det virker noe ulogisk, når man ser på denne historikken, og når man opplever en 

politibetjent i sine gjøremål på PC eller skrivemaskin.  Da vil en tidsstudie gi ett noe 

kostbart tastaturtrykk.  Det må totalt sett bli en noe historisk eller gammeldags 

administrasjon!  

 

Kan banksjefen fortsette med å utføre sine gjøremål i følge sin noe spesielle og 

uærlige historikk? 

 

Hvordan er det med forholdet mellom lensmannen og politiet i Namsos? 

 

Hvordan kan politimesteren overse en erklæring fra adv Sørum, om at lensmannen er 

ugild, ettersom han har tatt parti med OJE i kriminelle handlinger?   

 

Det er ikke sikkert det er kriminelt å stenge en mor med to barn inne!   

 

I følge senere skriftlige kommentarer fra politifullmektig Clas Eric Aune, så er dette 

sivile saker, som ikke vedkommer politiet! 

 

Burde ikke lensmannen ha vært suspendert til etterforskningen var etterkommet? 

 

I årene i ettertid erfarer man i andre saker vedrørende medias omtale, at politiet i 

Norge er noe spesielt, kanskje til og med verre en SAVAK i tidligere Persia (Iran), og 

på en mere feig og utspekulert måte.  

 

Eller er det bare media, enkelte justisministere og noen andre politikere, som ikke tør 

å bry seg.  

  

De tenker selvsagt på sine fremtidige pensjoner og fordeler.   

 

Men, man kan heller ikke beskylde dem for noe de ikke vet om, eller riktigheten 

av! 
 

Derfor skrives de viktigste episodene fra denne epoken ned, slik at etterkommere og 

neste generasjon får en skriftlig overlevering om hva som skjedde, og med referanse 

til arkiverte brev, dokumenter, bilder og filmsekvenser om gir tilstrekkelig bevis og 

indisier. 

 

Man erfarer også, at der det foreligger trusler om drap, ærekrenkelser, dyredrap og 

mishandling av eldre personer, som blir utført punktlig i følge tidligere muntlige og 

skriftlige trusler, så vil ikke lensmannen eller politiet foreta seg noe. De må uten tvil 

ha blitt instruert av noen! 

 

Noe helt nytt og uforståelig er at lensmannen og banksjefen er tvunget til å ta parti 

med psykopaten. 
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Når embetsmenn erfarer at truslene blir effektuert, burde de da ikke komme seg ut av 

kontoret og få stoppet det hele, før eskalasjonen når sitt høyeste tilrådelige punkt? 

 

Indisiene i denne historien peker mot en bekreftelse på, at noen viktige personer i 

embetsverket var blitt underlagt en noe mere intelligent hjerne, i en korpus som burde 

vært noe mere dressert i omgangen med det vanlige mennesket og folk av 

husmannsætt. 

 

Historien hittil indikerer at man hadde hatt mere nytte av en prest! 

 

Forklaringen får la vente på seg. 

 

Heller ikke kunne man søke trøst hos vanlige folk, for det var umulig å bli trodd! 

 

Så kan den ærede leser ta frem notatblokken igjen. 

 

11.01.93. Telefaks til adv Per Sørum som har kommet inn på arenaen.  Telefaksen er 

på 13 punkter som forklarer utestående punkter i henhold til en påkommende sak for 

Namsretten 21.01.93. Telefaksen prøver også å avvise og forklare de fiktive 

påstandene fra OJE. 

 

14.01.93.  Brev til sorenskriveren.  Man spør seg til råds vedr hendelsene i 1992. 

Bl a spør man om hjelp vedr banksjef Jonny Kongsmo, som nekter å utlevere 

møtereferatet fra huskjøpet den 7/4/92.   

 

Vi skriver at avtaler/kontrakter er skrevet og kontrollert av advokat og bank. Og 

videre: Når det ikke hjelper med advokatskrevene papirer, må man da kunne forvente 

å få hjelp av myndighetene?  M v h eø. 

 

 

16.01.93.  Nytt brev fra OJE.   

 

Han glemmer tydeligvis brevet fra 31.12.92, hvor vi gir han beskjed om å skrive sine 

brev via lensmann og advokat.   

Dette ble også vedtatt ved Namdal politikammer. 

 

I dette brevet skriver han om at nå vil han iverksette fire av sine tidligere trusler. 

 

17.01.93.  Notat fra Astrid. 

 

”OJE kjørte skuter flere ganger bak fjøset vårt, over veien og til bekken på vår side”. 

 

Til det er å bemerke at det er ett notat om de mange provokasjoner.  Han visste også at 

Flågan ikke ville komme og ta ham for ulovlig scooterkjøring. 

 

Episodene med scooterkjøring er bare arkivert, for å bekrefte i ettertid at OJE ikke 

ville spørre om tillatelse, slik andre gjorde, og som OJE forlangte så absolutt, når 

andre nærmet seg hans arena.    Det hele virker noe tøvete, men det skjer også rundt 

omkring i den lille verden, og på mange plasser.  Fredspriser utdeles, ikke bestandig 

på rette plass, men prosessen holdes i gang, og til glede for noen. 
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18.01.93.  Notat fra Astrid. 

”Var på besøk i Svarthuset, ((80/13, Fagerhaugen), og fikk kaffe servert av 

kollektivet.   

OJE ville kreve fiskekort fra de som var på isen og fisket.  Han hadde også nevnt at 

han skulle stoppe lystkjøringen i Fiskådalen.”   

 

Leseren må merke seg at fiske på isen er allemannseie.   

 

Og lystkjøring og provokasjon med scooter er det OJE som driver på med. Kollektivet 

har ingen scooter. 

 

18.01.93.  ( Nr 218 i advokatens arkiv) Notat fra Astrid som er alene hjemme med 

barna og gårdsdriften: 

 

Sitat. 

”Ca kl 1130.  Otto stopper med traktoren på korsen til oss og rygger inn på jordet vårt 

bort til bekken og setter skjæret nedi og skraper og kjører videre igjen.  Jeg og Osvald 

Kjølstad står og ser på.”   

 

Sitat slutt. 

 

Dette er selvsagt en provokasjon, vær obs på tidligere trusler, også de skriftlige. 

 

19.01.93.  Flere fiktive regninger fra OJE, kr. 9050,- 

 

19.01.93.  Svar fra sorenskriveren med beskjed om at han ikke skjønner hva vi ønsker, 

 

sign. sorenskriver Are Kobro, Namdal Sorenskriverembete, Namsos. 

 

Greit svar fra en person, som her og nå, kjenner sine begrensninger. 

 

 

 

 

21.01.93. (218) Notat fra Astrid: 

 

”Ca kl 1030 OJE kommer med traktoren igjen ved postkassen (korsen ved gårds- og 

fylkesveien).   

 

 

Nå tar han ikke bare en stripe, men skyver opp snø og jord, opp mot de pyntetrærne 

som står der nede, syren og bjørk.  Spoler riktig godt opp med bakhjulene flere 

ganger.  Torstein og jeg står og ser på.  Tok bilde.” 

 

Se bilder nr 45, 46, 47, 48 og 49 som viser hærverk og stenging av gårdsveien til 

80/11. 
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21.01.93. (218) Notat fra Astrid: 

 

”Ca kl 1400 Otto (OJE) kom kjørende med svære tømmerstokker og kjørte å la 

det over veien til oss så nå er vi innesperret.  Sykebil og brannbil har ikke 

mulighet til å komme opp.”



 

Side 8 av 138 

 

8 



 

Side 9 av 138 

 

9 



 

Side 10 av 138 

 

10 

 
21.01.93.  Brev fra OJE til DNK, Høylandet. 

 

Han skriver om at han ikke er fornøyd med ledelsen på senteret.   

 

Han vil anmelde scooterkjøring. DNK har ikke kjøpt scooter, de avventer tillatelse.   

 

OJE nekter dem å kjøre over Øyvatnet i retning Drageid.  OJE har ikke rettigheter på 

islagt vatn. 
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Ulovlig kjøring er det OJE som provoserer med.  Han skriver om offentlige løyper til 

Kvitfjellet og Fiskådalen, bare oppdiktet tøv. 

 

Det er tydelig at poden har gått opp i limingen. 

 

21.01.93. (219) Notat fra Astrid: 

 

Ringte politivakta ca kl 1600.  Snakket med Jøssund.  Han skulle kontakte meg. 

 

Ringte på Jøssund igjen kl 1845.  Han spurte om det ikke var fjernet enda? 

Han hadde gitt beskjed til Flågan og han skulle ringe meg.   

 

Jøssund skulle ringe til Flågan igjen. 

 

Lensmann Flågan ringte kl 2115.  

 

Da hadde han snakket med Otto (OJE).  Og at han skulle åpne veien i løpet av 

kvelden. 

 

Men jeg måtte ta kontakt med min advokat Brandtzæg? og få en kjennelse fra 

Namsretten i morgen tidlig!  Og at saken kunne vært løst dersom vi hadde lest 

brevene han (OJE) hadde sent oss.  ”For det er ikke alt som er politisaker heller”. 

F. eks de brevene vi hadde sent, førte ikke til noe. 

 

Jeg spurte opp igjen om ikke stenging av veien var en politisak? ”Ja, jo, forså 

vidt” 

 

(220) videre sitat: ”Otto (OJE) hadde fortalt ham at han tenkte og stenge vannet 

også men fant ut at det var verre for dyrene sin del.  

 

 (anm, Dyrene har han jo allerede tatt livet av).  

 

Og det var jo for å få oss i tale.” 

 

Kl 1000 (om kvelden) var Otto med traktoren og skuvde tømmeret inn på innjorda vår 

der nede, så tømmeret ligger fortsatt på vår eiendom, han satte igjen refleksbånd foran 

der.  Men veien er nå åpen. 

 

Anm. Tømmer betegner lange trestokks grantrær med røttene på, dvs nedfallstrær. 

Refleksbåndene hadde han stjålet fra vegvesenet på ett anlegg like ved. 

 

I ettertid så ser man jo at den koen Flågan har søkt trøst hos, fører til problemer for 

andre, mest sannsynlig er dette med kusex, bare noe som OJE truer med, og Flågan er 

feig og kjenner til poden fra før, derfor er det han velger å følge OJE sine krav og 

innfall. 

 

Politikammeret har jo allerede instruert ham om å åpne gårdsveien! 

 

Flågan kan ikke ha mye igjen av ære og redelighet, og på toppen er han en lønnet 

embetsmann!  
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21.01.93.  Kopi av telefonregning fra Stavanger Airport hotel, 28 telefonregninger på 

en kveld.   

 

OJE har stengt gårdsveien hjemme og politiet vil ikke åpne den igjen.  Jeg ringer bl a 

til sorenskriveren.  Jeg har blitt sent inn fra feltet samme dag, og har trukket 8 tenner. 

Tannlegen måtte trekke 7 tenner før han fant den rette, mulig han kom fra en 

juristslekt, ikke godt å si.  Jeg har derfor munnen full av bomull og skal samtidig 

korrespondere med kverulanter lengere nord, ikke så helt enkelt. 

 

22.01. (220) Notat fra Astrid: 

 

 

”Endre kom hjem ca kl 1930.  Otto kom da og stengte veien kl 2015. 

Endre ringte Jøssund på politivakta med en gang. Otto kom ca kl 2020 og skuvde 

tømmeret inn på nyøkra til oss igjen.” 

 

Anm.  Nyøkra, ett nytt jorde, som er isådd gressfrø for første gang.  Det blir 

nødvendigvis ødelagt av kjøring og pakking av snø. 

 

22.01.93.  Brev til OJE, to tettskrevne sider med kopi av tidligere brev av 31.12.92. 

Jeg skriver bl a ” Jeg anser deg som juridisk bevistløs, dvs man må ha først ha rettens 

kjennelse for at du er ansvarlig for dine handlinger” 

 

Denne uttalelsen måtte jeg selvsagt ta til meg i retten flere år senere.  Det måtte 

bevises.  Etter råd fra min advokat beklaget jeg uttalelsen, men jeg angrer på det i dag. 

Klart det ikke er noe problem å bevise med indisier og brev, bilder og rapporter at 

poden ikke er helt i følge sorenskriverens paragrafer og tidligere rettskjennelser i 

lovdata.  

 

Men det er nokså vanskelig for meg å bevise at en person ikke er riktig klok. 

Og de etterspurte sykejournaler kunne ha vært til hjelp i disse tider. 

 

Jeg var en sommerferie vikar på M/S Bayard til Fred Olsen, antageligvis i seksti 

årene.  Der var det en messepike, som var noe problematisk for stuert og skipper.  De 

tok henne med i land for å gi henne avskjed og begrunnet dette med at hun ikke var 

riktig klok. 

Vi var spent på utfallet, da dette skjedde under opphold i Oslo havn og norsk rett 

skulle behandle spørsmålet.  Den første som kom opp gangveien om ettermiddagen, 

var messepiken, etterfulgt av stuert og kaptein, som slepte på sine dokumentmapper. 

Retten fikk riktig nok høre beretningen selv fra messepiken om at hun ikke bestandig 

hadde fulgt det mønstret andre folk trodde var det normale, men hun hadde også vært 

på en dertil egnet institusjon og fått statlig og kyndig behandling.  Da hun forlot dette 

behandlingsstedet, hadde hun fått ett papir eller sertifikat med seg, hvor overlegen 

erklærte henne for å være riktig. Derfor måtte retten avslutte saken med å gi den 

ærede forsamling beskjed om at messepiken var den eneste i salen som hadde papir på 

å være riktig.  Og av de tre personer som kom opp gangveien, var hun den eneste som 

hadde sertifikat på at hun var behandlet og erklært normal! 

Dette hadde ikke stuerten og kapteinen regnet med.  Messepiken fortsatte i sin stilling 

ombord. 
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Det kan være at lensmann Flågan mener at på denne jord er det en plass til alle. 

 

Det er noe av det samme budskapet tidligere president Bill Clinton i år forkynner i 

sine taler rundt omkring i verden.  

  

Vi vet at Arafat er den eneste som har møtt opp i det Hvite Hus med revolver i beltet, 

det samme gjorde han ved sitt besøk hos paven i Vatikanet.  

 

Arafat deltok også på en uvanlig måte under Olympiaden i Bayern. 

 

Han har også mest sannsynlig klart å lure seg til en fredspris, så fornuftens omveier er 

mange! 

 

Skjørtekantens moralske avstand fra asfalten og oppover mot solen har vært noe 

varierende.  

  

Det er lett for andre å kopiere, eller tror at dette er fremtidens vei til evig frelse i de 

himmelske gemakker eller Distrikts-Norge! 

 

01.02.93.  Brev til rådmannen i Høylandet kommune, to sider (76) 

Kommentarer til tidligere hendelser. 

OJE sender ut mye historikk og påstander som ikke er helt i tråd med virkeligheten. 

 

01.02.93. (226) Brev til Statens kartverk vedr grensemerker. 

 

Man etterlyser også oppmålinger av innkjøpte parseller, og nevner at avgifter og 

omkostninger ca kr 10.000 er betalt på forskudd, slik kommunen krever det. 

 

08.02.93.  Brev til OJE. 

 

Sitat: 

 

Til OJE, Høylandet.   

 

Etter din utidige befaring i det tidsrommet vi var borte, høsten 1992, (hjemmeværende 

var M Garnvik og O. Kjølstad), har du vært og flyttet/ødelagt en del jordbruksplast 

(siloposer) som var lagt til side for isolasjon av vannledning og nytt pumpehus.   

 

Posene er flyttet med traktorskjær.  Dette beregnes til kr. 3000,-, ref. vedl faktura. 

 

For ettertiden skal du holde dine s k befaringer når jeg er hjemme. M. H eø. 

 

Sitat slutt. 

 

10.02.93.  Brev til OJE. 

 

Jakt og fiskerettigheter blir ikke overholdt.  OJE tar seg til rette.  Vi har mye film og 

rapporter av dette i ettertid.  Gartland har sak gående i jordskifteretten nå i år 2002, 

det er ennå ikke blitt noen respekt for avtaler.  Så hva er vitsen med nye? 
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Vi vedlegger tre fakturaer, 1,2 og 3/93. 

 

 

10.02.93. (denne hendelsen hører nok hjemme i slutten av året)  

 

Kopi av ett ark udatert tilsvar til retten fra Sørum, vedr OJE 

Sitat: 

 

I begynnelsen av uke 42 oppdaget Endre Østby at en god del av hans siloballer vest 

for gårdshusene hadde blitt påført mekaniske skader. Noen av skaden vare rene 

mekaniske kutt, mens andre var noe mer omfattende.   

 

Skadene var av en slik art at disse måtte være gjort av mennesker på ren mekanisk 

måte.   

 

Endre Østby vet ikke hvem som har gjort dette.  Det som imidlertid er påfallende, er 

at da han lørdag 23.10.93 flyttet en del av disse rundballene for å legge dem på en mer 

oversiktlig plass i forhold til bolighuset og i nye poser, så registrerte han at O.J. Elden 

”lå på et oversiktspunkt” og så på at arbeidene ble utført.  

 

O.J. Elden brukte ved anledningen kikkert.  Det er min mening at dette indikerer at 

O.J. Elden enten har påført siloposene skadene – eller at han i det minste har noe med 

dette å gjøre. 

 

Sitat slutt. 

 

Advokat Sørum, Levanger, ligger inne med flere permer av originale bilder, skjøter, 

voldgiftskontrakter og korrespondanse.  Han har mottatt betaling fra meg og 

Gjensidige forsikringsselskap, men han vil beholde dokumentene for senere bruk. 

Sørum ble noe fornærmet da han ble ekskludert fra saken ut fra sitt daglige forbruk av 

Smirnoff Vodka. 

 

10.02.93.  Notat fra EØ: Kjøring med uregistrert scooter på 80/17 av OJE. 

 

 

11.02.93. (80) Brev til OJE. 

 

Sitat:  

 

Til OJE, Høylandet.  Etter din korrespondanse og oppførsel i 1992/93, oppfatter jeg 

det slik at du spekulerer i tvister i alle tidligere og de senere skrevne avtaler.   

 

Avtalene er utferdiget av adv Brandtzæg, banksjef, jordstyrekontor og de er blitt 

tinglyst.   

De er senere gjennomgått av advokat i Steinkjer.  Kontraktene/avtalene er normale for 

slike mellomværende.   

Som situasjonen er, bør andre vurdere dine påstander og utgiftene blir belastet deg. 

 

Samtidig blir leieavtalene framflyttet i tid, til dine påstander er klarert. 
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Jeg vil kreve erstatning for din terror vedr stenging av vei, ødeleggelse av innmark, 

stenging av vann.  Andre trusler vil selvsagt bli inkludert. 

Det er også vanskelig å fortsette med de opprinnelige driftsplaner, og du vil som en 

konsekvens av dette bli belastet med en årlig sum, som kompensasjon for driftstap og 

de konsekvenser det måtte medføre. 

Tidligere krav opprettholdes. Mh. Eø 

Sitat slutt. 

 

Det kan også bemerkes at de gangene vi har prøvd å få OJE i tale, har han alltid 

stukket av.  Vi har ikke snakket med ham siden 18/5/92. 

Kjøpsdatoen på huset 80/13 har han variert noe, den siste er 18/12/92. 

 

15.02.93.  Åtte skriv med Næringsmiddelkontrollen og kopier av reklame fra O.J. 

Elden der han selger rakefisk i årene 1991/92/93.   

 

Helserådet har forbudt ham å bruke vannet, da det er forurenset.  Han selger fisken på 

”torget” via annen person. 

Ganske smart.   

 

Næringsmiddelkontrollen skriver at de kjenner til problemet, men det er ikke de som 

skal gjøre noe med saken.   

 

Det må i så fall være helserådet i Høylandet kommune.   

 

Dvs at OJE selger fisken som før, uten å betale mva og skatt. 

   

Regnskapene har blitt borte i 80/13, samtidig som han skriver brev til adv Haugland 

og forlanger erstatning for tapte inntekter, som vi skal ta ansvaret for. 

 

Begynner leseren å få noe ned på notatblokken! 

 

I tidligere år når OJE laget problemer i sitt eget område, ble han kjørt til Namdal 

Sykehus, Psykiatrisk avdeling, Namsos.   

 

Hvor kunne ikke øvrigheten hjelpe ham i denne epoken?   

OJE satt nok inne med opplysninger som lensmannen og banksjefen ville beholde for 

seg selv, så de lot ham heller leke seg med husmannsønnen. 

 

17.02.93.  Brev fra adv Sørum til adv. Haugland(OJE) 

 

Sørum bekrefter at i en tidligere tlf har adv Haugland forlangt rettssak. 

 

Sørum ber om at dette tøvet må bli avsluttet så fort som mulig. 

 

Samtid ber han om at den aggressive scooterkjøring på innmarka og rundt husene til 

Østby opphører. 

 

Det er nok derfor at Scooterkjøringen fra OJE’s side eskalerer, og han kjører delvis 

med en uregistrert scooter.  Vet ikke derfor ikke hvor mange scootere han disponerer. 
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17.02.93.  Brev fra Fylkeskartkontoret i Nord-Trøndelag, som bekrefter skriv fra 

kommuneingeniøren om at kartforretning av innkjøpte parseller kan utsettes på 

ubestemt tid.  Man har tydeligvis ikke noe krav om å få merkene inntegnet på 

kart, og målebrev utferdiget. 

 

Det er noe vanskelig å akseptere i disse tider. (senere, blir det gitt beskjed fra 

kommunen og kartverket, at det er for sent å utføre oppmålinger og 

grensegang/merking.  

 

Det har ingen betydning at oppmålingsgebyrene er betalt.) 
 

Så sent som i 2002 verifiserer Statskart, at de ikke kan gjøre noe med saken, da de 

ikke fikk beskjed i nittiårene.  Nå har jeg sendt beskjeden med referanse til deres eget 

brev Jnr. 97/93 ark. 615.26,  

 

17.02.93 underskrevet av sjefen sjøl, Njål Sødal og Liv Iversen. Tatt bilder av 

grantrær (nedfallsgraner) igjenlagt av OJE på 80/11, tidligere omtalte stengte gårdsvei 

til 80/11.  

 

 

27.02.93. (221) Notat fra Astrid: 

Otto kjørte med skuter oppover her forbi staurgrana. 

 

03.03.93.  Jon Åge kjørte scooter oppover vegen forbi staurgrana (om kvelden).  

04.03.93.  Notat fra Marianne: Kl 0930 Jon Åge kjørte ved staurgrana.  Kl 1230 Jon 

Åge kjørte ved staurgrana.  Litt senere på kvelden kjørte Otto oppover to turer. 

05.03.93.  Otto en gang, Jon Åge en gang oppover.  06.03.93. kl. 1400, allerede tre 

turer oppover vegen.” 

 

De som er hjemmeværende har fått beskjed av advokat og ansatte ved 

politikammeret i Namsos om å skrive ned episoder, ta datobilder og film, for å 

sikre historikken for eventuelle senere alvorlige episoder. 
 

Så det er egentlig bare lensmannen med sine foresatte, som er på parti med OJE, av en 

eller annen mystisk grunn. 

 

 

 

22.02.93.  Brev fra Gjensidige forsikring grunnet vannskade i kjelleretasjen på 

våningshuset 80/11 etter at OJE og Leif Tore Flaat ledet flomvannet fra fjell og 

skogsterrenget via grøfter nedover mot gårdsplassen 80/11 Østby. 

 

27.02.93.  Faks til adv Sørum fra EØ, Friggfeltet. 

 

Jeg antyder at jeg har mottatt tlf hjemmefra med beskjed om at adv Haugland har tatt 

ut stevning mot oss, som representant for OJE og huset 80/13.  Jeg antyder tidspunktet 

når jeg har friperiode hjemme, og spør hvorfor han ikke klarer å få slutt på 

scooterkjøringen. 
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OJE er farlig når han provoserer med scooteren, på samme måte som når han går til 

angrep med den gamle traktoren med silospyd og uten bremser. 

 

 

02/1993.  En udatert stevning fra adv Haugland i fem sider til Namdal herredsrett, 

hvor han stevner oss for de fiktive regninger og påstander som er nevnt tidligere. 

Han legger til grunn en leieavtale med leiegrunnlag kr null. 

 

Bl a viser her adv Haugland sitt første glansnummer i å villede retten.  Haugland 

burde her øyeblikkelig ha vært innklaget til advokatforeningen, men hvem visste om 

denne muligheten den gangen.   

 

Ikke daterte eller ikke underskrevne avtaler ble lagt til grunn i retten og i 

advokatdiskusjoner generelt.  Det så ut til at de gjorde nytten, sorenskriveren hadde 

ingen innvendinger, og advokatene utvidet sin Portfolio. 

 

Heldigvis kan man lese i Namdalsavisen i år 2000 at adv Haugland har blitt dømt til 

bot og fengsel for juridiske misforhold innen sitt yrke. 

 

01.03.93.  Prosesskrift til Namdal herredsrett fra adv Sørum.  I ettertid ville man aldri 

ha engasjert noen advokat i saken, dette hadde man klart bedre selv. 

 

Men det er lett å være etterpåklok. 

 

Man kunne også latt være å møte i retten, etter som pr år 2002, er saken kommet like 

langt, ingen respekterer grenser og avtaler, byråkratiet er ikke kommet på plass, 

politiet har flere ganger skriftlig gitt beskjed om at de ikke bryr seg i slike tilfelle. 

 

Dokumenter, slik som voldgiftskontrakter og skjøter, vil de ikke bry seg med. 

 

Problemet var allikevel at politiet stilte opp øyeblikkelig når OJE eller andre i hans 

ærende ringte om oppmøte til fiktive scenarioer.  Vi fikk sporadiske positive 

reaksjoner fra politiet i Namsos. 

 

Så det er nok en riktighet i lensmannens påstander om at det var mye vi ikke visste! 

 

Denne uttalelsen ”Det var mye vi ikke visste”, fikk vi høre flere ganger, så noe var på 

gang.   

 

Mulig de var redd for at han skulle ta livet av mennesker også, i tillegg til dyrene som 

allerede var tatt av dage med bly og gift.   

 

Men da burde advokat Haugland ha fått beskjed om å roe seg ned. 

 

01.03.93.  Skriv fra ABB. 

 

Adv Haugland kjørte nødvendigvis ut med at jeg var vanskelig å samarbeide med. 

 

Den var han litt uheldig med og jeg siterer noe av brevet fra  ABB, Asea Brown 

Boveri: 
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”Sak: Elf Telemetry and computer replacement- contract 92.006.  I februar 1993 ble 

de siste signalene lagt over på det nye systemet og “change-over” erklært komplett. 

I den anledningen vil vi benytte sjansen til å takke deg personlig for den gode 

samarbeidsvilje med vårt personell, som ble vist under alle faser av prosjektet, noe 

som var helt nødvendig for at prosjektet skulle bli vellykket.  Med vennlig hilsen 

ABB Offshore Technology AS, Divisjon Offshore, sign Jan Ole Sleveland, leder “ 

 

Adv Sørum tilføyet senere I noen tilsvar at jeg I tidligere jobber var brukt som 

“brannslokker” I personalsammenheng.  Det ble vedl brev og attester som beviste 

dette. 

 

04.03.93.  En bunke papirer fra adv. Haugland til OJE med kopi til oss. 

 

Går på det samme som før.  Advokatene gjør klart det man oppfatter som tidsfordriv.  

Sorenskriveren burde ha stoppet dette allerede der og da. 

 

10.03.93.  Brev til kommuneingeniøren med en bunke vedlegg. 

 

Jeg har vedlagt en tegning fra en eller annen planlegger, hvor han har flyttet OJE’s 

sine interesser over Kvennengbekken og inn på vårt område.   

 

Vi vet fra før at OJE solgte hyttetomter fra Jan Gartland sin eiendom, ref omtale fra 

JG, så nå er vi på vakt. 

 

Vi refererer til det vedlagte brev fra miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag, 9278/83 FÅS/AKH, arkiv 735.41 datert Steinkjer 20.01.84, stemplet 

Høylandet bygningsråd, Jnr 8, dato 24.01.84, arkivnr. 80/7, adressert til Bjørlia 

Camping, Laila og Otto Jostein Elden, Høylandet.    

 

TILLATELSE TIL Å SLIPPE AVLØPSVANN FRA BJØRLIA CAMPING GNR 80 

BNR 7 HØYLANDET, UT I ØYVATNET.  

 

Det stilles krav til kloakken, slamavskilleren skal dimensjoners til   

14 m3 + 8 + 3 + 3 m3. 

Krav til årlig tømming, sandfiltergrøftene skal være min. 200 meter. 

4.  Kvittering for tømming, 5. drensvann osv i 13 spesifikke krav med en ekstra side 

generelle krav. 

 

I pkt 10 står følgende ”Annen bebyggelse med drikkevannsintak i nærheten av 

utslippstedet må få anledning til å knytte seg til campingplassens 

drikkevannsinntak/drikkevannsledning uten kostnad.  
 

Anm.  OJE har etter rettskjennelse i Namdal herredsrett, om å koble til å reparere 

vanntilførselen, etter å med traktor og mekanisk verktøy å ha destruert vanntilførselen 

til 80/11 Østli, bondegårdsferie, ennå ikke koblet dette til i år 2002.  

 

Lensmannskontoret er flere ganger blitt bedt om assistanse for å koble dette til selv. 

 

Vi betaler fortsatt for vannet til 80/13.   
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Skulle man følge dette skrivet fra Fylkesmannen, hadde vi burde regnet med å være 

sikret omkostningsfritt vann. 

 

Noe lensmannen burde ha tatt hensyn til, han har fått brevet referert flere ganger. 

 

En annen ting er at nevnte krav vedr kloakken er ikke utført av OJE, og det vet 

kommuneingeniøren meg godt.   

 

Det har derfor bare vært OJE med sin turisme, som har fått lov til å slippe kloakken 

direkte i drikkevannet til andre bruk rundt Øyvatnet. 

 

I tillegg kan nevnes at andre oppsittere og arbeidsløse personer rundt vannet, har blitt 

pålagt å montere nye anlegg, og måttet gjøre det, mens OJE og hans følgesvenner 

ennå ikke har brydd seg med dette! 

 

Noe å tenke over for den som har noe å tenke med. 

 

Bruk notatblokken! 

 

03.1993.  Notater fra personer i forbindelse med OJE’s og hans hjelpere’s sine 

provokasjoner: 

 

Fra 7/3 og daglig frem til 24/3 er det notert provokasjoner, hovedsakelig med 

motorkjøretøy. 

 

Alle andre i distriktet blir bøtelagt for ulovlig scooterkjøring, men OJE får holde på, 

enda etter at adv. Sørum har anmeldt dette til politiet på grunn av hans aggressivitet 

og trusler.   

Han har vært nær på å kjøre over personer og hester. 

 

23.03.93. Brev til Torstein Benum fra Troms Politikammer, Tromsø, hvor 

politimesteren i Tromsø skriver til Justisdepartementet, for å gi Benum mulighet til å 

ta traktorsertifikat.  Kopi til Torstein Benum. 

 

23.03.93.  Stikkord for fremtidig stevning til retten. 53 punkter vedr OJE’s påstander 

og påfunn, fiktive scenarioer er belyst. 

Pkt 30 nevner at skjøte for Fagerhaugen 80/13 mangler. 

Pkt 31 etterlyser tildeling av ekstra jord eller kompensasjon etter skogloven 1951/52.   

Pkt 32 etterlyser de 200 mål i korrespondansen med landbrukskontoret vi skulle få 

overta da han fikk kontrakten på bygging av våningshuset på 80/11. 

Pkt 42. Hvorfor har OJE fått kr 24.000,- i tilskudd til rakfiskproduksjon fra 

kommunen, når helserådet i alle år har underkjent drikkevannet.  Det virker noe 

korrupt! 

 

Pkt 46.  Erstatning for tømmer- og vedhogst av OJE på 80/17 etter at 

jeg hadde kjøpt, tinglyst og betalt for parsellen.  Han felte ned alle 

grantrærne våre og lot de ligge! (anm.  Det må vel være en såkalt 

superprovokasjon eller rettere sagt hærverk!). 
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Pkt 47.  Erstatning for dyrkningstopp siden 1987 på 80/17 og 80/11. 

 

Pkt 48.  Ødeleggelse av drikkevann forbindelse med kjøring av skogsmaskin over 

vannledningen.  Uten drikkevann i to vintrer på grunn av frost etter ødeleggelsen. OJE 

gjorde ingen ting for å utbedre skadene. 

 

Pkt.50.  Flere flasker Formalin ble funnet på 80/13 Fagerhaugen.  Samme typer 

flaskeskår er funnet på OJE’s private søppelplasser.  Hva er dette brukt til? Har de 

noen sammenheng med de frysere som inneholdt rovfugler? 

 

Pkt 53.  Noen beskrivelser av kameraderiet mellom advokater, sorenskriver lensmann 

osv. 

 

”Lensmannen har bedt meg unngå episoder med OJE, da det vil føre til ett 

garantert helvete”. 

 

24.03.93.  Faks fra adv Sørum, kopi, hvor han skriver til Politimesteren i Namdal, og 

anmelder Otto  J. Elden (OJE) for bl a farlig scooterkjøring.  

 

Han refererer til tidligere episoder og forlanger at jeg skal innkalles for å gi 

supplerende opplysninger. 

 

Den direkte anm til politimesteren begrunnes med at lensmann Ole Flågan er 

ugild.   
 

”Dette bl a ved tidligere henvendelser om ulovlig stenging av gårdsvei fra Otto Eldens 

siden den 21-22.02.92, uttalte at ”det hadde jo vært verre at han hadde stengt 

vannforsyningen”.  

 

Familien Østby måtte ved en anledning be om direkte bistand fra Politikammeret 

v/politibetjent Jøssund.   

Jeg ber om at Namdal Politikammer tar direkte kontakt med Endre Østby før kl 1200 i 

morgen, sign Per Sørum.” 

 

Vi fikk selvsagt ingen henvendelse fra politikammeret. 

 

Advokat Per Sørum fikk ikke bli med denne saken til ende. 

      

I ettertid tør man spekulere i at adv Sørum var for snill og rettskaffen, han hadde møtt 

sin overmann i adv Haugland, og i distriktets kameraderi i jusseforeninger og losjer.  

Helheten hadde nok vært bedre for historikken om han hadde fått fortsette, men jeg 

har nå prøve å unnskylde meg med at lover, regler, advokater rår ikke med 

psykopater, umulige og oppsetsige husmenner, med en noe mere komplisert erfaring 

fra andre deler av kloden, med de tilhørende folkeslag sine tenkemåter. 

 

Her burde jeg ha hørt på gode råd og kontaktet nærmeste reisebyrå og kjøpt 

enveisbillett for seg selv og nærmeste familie, og reist til ukjent adresse. 

 

Man erfarer i dag også at fanskapen fremdeles spres via rykter langs Middelhavets 

strender. 
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Det var enklere da faren hans, ordføreren, i førtiårene, signerte sine brever til 

myndighetspersoner Trondheim og på Høylandet med ”Sieg und Heil”.  

 

Da var det lite regler, i følge de gamle, bare ”Skutt blir den som osv”. 

 

Man kan vel spørre seg, hva fanken har dette med saken å gjøre?  Sant nok, men gener 

har i dag blitt mere viktig enn før, forskningen viser vei, og det lar seg ikke gjøre å vri 

seg unna gener og arv. 

 

Vi tar allerede nå en oppsummering av noen viktige dokumenter og episoder, 

hvor man ikke kan ha unngått å latt seg bevise og indisere.   

 

Noe indisium bør man også ta med på kjøpet: 

 

Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i N-Trøndelag, Statens hus, Steinkjer, 

gir i 1984  Otto og Laila Elden, Bjørlia, Høylandet,  tillatelse til å slippe 

avløpsvann ut i Øyvatnet, Bjørlia, 7977  Høylandet etter meget nøye spesifiserte 

krav, 13 punkter med noen ekstra sider med generelle krav og anbefalinger, ut i 

fra det at  Øyvatnet blir brukt som drikkevannskilde for oppsittere og gårdsbruk 

rundt  strendene. 

   

Samme drikkevann blir brukt for turisme på flere plasser rundt Øyvatnet pluss 

offentlige steder, stedets forsamlingshus medregnet, som har 

serveringsrettigheter. 

    

Otto og Laila Elden disponerer 80/7 Bjørlia Camping og 80/13,14 Fagerhaugen, 

som har utleie for turister, Camping mottak, storkjøkken og restaurant med 

toaletter og behov for utslipp til Øyvatnet.   

 

80/7,13,14 ligger på nordsiden av Øyvatnet og medstrøms de to største elvene, 

Bjørlielva og Fiskåa.   

 

Utslippsvatnet blir derfor fordelt sørover på begge sider langs vatnet til utløpet, 

10 km i sør, ved Flaat Camping på sørsiden, ved elva som går videre til Flakkan 

og forbi Høylandet i Bjøra og til Namsenvassdraget.   

 

Vi ser i ettertid at oppgradering av slamavskiller og filteranlegg ikke 

etterkommes, heller ingen av de andre punktene, heller ikke får de som har krav 

på vederlagsfritt drikkevann via campingen beskjed om dette, ikke fra OJE eller 

fra kommuneadministrasjonen.   

 

Spesifiserte kloakkanlegg og sandfiltergrøfter er ikke påbegynt i år 2002, 18 år i 

ettertid. 

 

Man synes å huske at faren Gunnleif Elden ennå var ordfører, i en 

sammenhengende periode av ca 24 år. 
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Banksjef Jonny Kongsmo var den gangen kontorsjef og rådmann i kommunen, 

og man ser at historikken gir OJE fordeler i sine søknader og ikke minst, 

neglisjeringen av statlige pålegg, som skal være andre til hjelp. 

 

Vi forsøker å indikere at OJE ikke tåler eller kan ta i mot pålegg fra andre 

personer eller instanser! 

 

Vi har mottatt trusler mot dyr, gjeterhund, veier og drikkevann. 

 

Truslene er blitt gjentatt skriftlig til oss fra OJE, før han effektuerte truslene.  

Truslene har han også fått videresent og forelagt oss via embetsverket! 

 

Sorernskriveren har også vært innformert. 

  

Vi har mistet de kostbare avlsdyrene av rasen Charolais, vi har fått stengt 

gårdsvei, sabotert og stengt drikkevann, overkjørt personbil, pluss terrorisert 

med fiktive påstander, regninger, lensmannsbesøk og stevning for retten, med 

fiktive påstander! 

 

Vi har erfart en noe spesiell banksjef Jonny Kongsmo, og han bør i fortsettingen 

noteres ned på blokken, der han blir nevnt, for at leseren senere kan følge opp 

indisiene.   

Muntlige avtaler og fjerning av møtereferat av banksjef Jonny Kongsmo er 

viktig og alvorlig nok for den som får svi for misligholdet i ettertid.  Kontorsjef 

Lagesen ble avskjediget i samme bank. 

 

Advokatene omtaler OJE som en utpreget psykopat.   

Psykopaten skal tydeligvis skjermes, denne diagnosen er tabu, enda til at 2 til 

4% av befolkningen antas å oppfylle kravene. 

 

Han har en merkelig historie medisinsk og psykisk, men vi får selvsagt ikke 

utlevert noen journaler. 

 

Lensmannen i Overhalla er erklært ugild av adv Sørum grunnet hans deltagelse i 

stenging av gårdsvei, og for at han påvirker politikammeret til ikke å utføre sine 

plikter, og til hans ”vennskapelig forhold” til kurasen.  

  

OJE har tidligere truet oss med at han har full kontroll over lensmannen., også 

dette med at han kjenner til en noe innfløkt foreteelse utført av samme person, 

noe jeg personlig tror er noe tøv.    

 

Men slike påstander via media kan være nokså ubehagelig for en embetsmann. 

 

OJE trusler bekreftes av utøver og resulterer i døde krøtter og gjeterhund, mens 

lensmannen påståes å ha ett mere vennskapelig forhold til dyrerasen, uten at vi 

kan bevise dette.    

 

Lensmannens uttalelser om at det er bedre å stenge gårdsveien enn å la det gå ut 

over dyrene, som allerede alle er døde, er en påstand som ikke holder.  
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Indisiummet er at lensmannen følger OJE’s planer og utførelser i tykt og tynt, og 

det gjør du ikke som embetsmann så lenge det du gjør er ulovlig og kriminelt, 

derfor må du være underlagt psykopaten's overlegne og manipulerende krefter. 

 

OJE har klart å lure ligningssjefen med at regnskapene er kommet bort, med 

den påstanden at det er vi som har tatt dem. 

OJE mottar store tilskudd fra kommunen, til rakefiskproduksjon, uten drifts- 

godkjennelse fra samme kommune, som har underkjent vannet til sådant bruk. 

 

Han reklamerer og selger rakefisken utenfor kommunen, bl.a. i Namsos, og 

selger via annen person, men med frimanavn Bjørlia Camping. 

 

Refererte skriv og annonser gir gode indisier om dette.   

Kommunen gir den annen person tillatelse til å selge rakfisken på ”torget” i 

Høylandet kommune. (referer til vedlagte avisannonser). 

 

Noe av fisken blir hentet eller kjørt over til Sverige.   

OJE går ut via sin advokat og krever erstatning for at jeg hindrer ham i å fiske, 

produsere og selge denne fisken, og kaller det for inntekter fra turismen.  

Vi driver ikke den gangen noe fiske, heller ikke for eget konsum. Vi vil forsøke å 

leie fiskerett for turister av Jan Gartland, Fiskåhaugen. 

   

Dette er ingen interessant sak for oss, vi må se det positive i at andre klarer å 

selge noe, men det forteller leseren at OJE er den flinkeste i klassen når det 

gjelder å lure byråkrater og embetsmenn.   

De er fullstendig underlagt OJE’s finurligheter. 

 

Hva har vi så tilført poden for at han skal gå til slike ytterliggående handlinger? 

 

Vel, vi har hjulpet han bort fra to konkursbegjæringer!  

  

Vi kunne la være å gi ham økonomisk hjelp, og kjøpe hele rasket rimeligere på 

en auksjon!  Dette ble uttalt fra advokater og politi. 

 

Vi var allerede inne i området hans via Fylkeslandbrukskontoret, så det ville 

være noe unormalt om noen andre hadde fått kjøpe eiendommene. 

 

Advokatene diskuterte dette i retten senere med at sønnen fra en stor eiendom og 

sønn til ordføreren, ikke kunne klare å ta spydighetene i ettertid fra personer i 

bygda, om at han var blitt nødt til å få hjelp fra husmannssønnen! 

 

Vanskelig å si, det mangler totalt fornuft i det denne historien omtaler. 

 

Jeg tror mest på arveligheten og gener.   

 

Han viste seg uærlig i tidligere episoder, når man tar seg tid til å sjekke opp 

historikken.  Slektens historikk er også noe uvanlig, om man følger unormale 

hendelser, brever, skylddelinger og muntlige overleveringer. 
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Ut fra den påstanden, burde byråkrater og embetsmenn ha vært så pass voksne at 

saken hadde blitt annullert med det samme. 

 

Hva så med advokatene?   

 

Samme sak, om de hadde fulgt reglene fra advokatforeningen. 

 

Derfor er det egentlig ikke psykopaten eller psykopatene som har skyld i denne 

episoden helt alene.   

 

De er muligens syke, vanskelig å si, så lenge de skriftlærde skriver i sine medisinske 

avhandlinger at nevnte klientell finnes blant politikere, embetsmenn og i de ledende 

stillinger. 

 

Kanskje er det derfor betegnelsen psykopat blir så godt skjermet! 

 

Den Norske Stat har egentlig betalt sine ansatte for å ta seg av og være obs på dette, 

og Jørgen Hattemaker har ikke tillatelse til å gå til ytterligheter for å værne om sine 

interesser.  

  

Når da embetsmennene er korrupte, kan vi fortsette å bo i ett anarki. 

 

For den som kan utnytte dette, er det en ønskesituasjon. 
 

 

 

 

 

 

26.03.93.  Faks til adv Sørum. 

 

Ref. Møte 24.03.93, og det bekreftes fra min side at det ikke har kommet noen 

innkalling fra Namdal politikammer. 

 

Scooterkjøringen fra OJE sin side, hans ansatte, samboer og familie, har bare øket. 

Vi har tidligere via lensmannen sagt at OJE kan få kjøre der han søker om tillatelse.   

 

Men han får ikke lov uten, da vi ellers kommer bort i sedvaneloven.  OJE forlanger og 

har alltid gitt sine tillatelser innen kortere tidsrom, så vi ser ikke hvorfor han skal ha 

noen spesialbehandling? 

Politifullmektig Clas Eric Aune ga pr telefon beskjed om at OJE hadde fått denne 

beskjeden. 

Vi ber i fire punkter advokaten ta affære overfor Namdal politikammer: 

 

1.  Scooterkjøringen bes stoppet i dag. 

Scootere som tilhører OJE, hans samboer og en scooter tilhørende hans 

tømmerhogger, bes inndratt i dag. 

Samme personer bes bøtelagt. 
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2.  Nevnte veitrace for tømmerkjøring bes stengt i dag til man er blitt enig om en 

avtale.  OJE har ikke bedt om lov til å bruke/lage nevnte veitrace. (anm vi vil ha slutt 

på trafikken til vannkummene, og han har andre parallelle veier som kan benyttes på 

hans egne parceller, som fører inn til det omtalte området hvor han har hogstforbud). 

 

3.  OJE bes bøtelagt/straffet for tidligere stenging av gårdsvei. 

 

4.  OJE bes bøtelagt/straffet for tidligere trusler om ødeleggelse/stenging av 

drikkevannskilde.  Tidligere reservevann fra vannverk via OJE’s eiendom, ble av ham 

stengt/ødelagt i juni 1992.  Lensmann Flågan bemerket, da jeg ba ham åpene for 

vannet, at det hadde regnet i det siste, og at jeg derfor hadde vann fra annen kilde. 

 

27.03.93.  Faks til adv Sørum. 

Vi ber adv Sørum ta med Åse Pedersen og sønnen Åge Pedersen i sin anmeldelse.   

 

De er også flinke til å delta i den provoserende scooterkjøringen. 

 

Ridehestene som ferdes etter veien blir trafikkredde av denne provokasjonen.   

 

Dette er OJE klar over, og det er sikkert en av grunnene til denne kjøringen.   

 

Han har aldri gjort det tidligere. 

 

Vi gir beskjed om fiktive historier fra OJE til politiet, som vi har bilder som motbevis, 

og ber Sørum ta det opp med politimesteren. 

 

27.03.93.  Brev fra OJE. 

Han refererer til min regning vedr fiske utenfor J. Gartland utenfor Fiskåa, og jakt i 

80/18, parsellen mot Statsallmenningen. 

 

OJE skriver, sitat: Etter min mening er det Jan Gartland som rettighetshaver som må 

komme med krav dersom han mener å vil ha utvidet fiskerett. Sitat slutt. 

 

OJE skriver videre, sitat: Her er skrevet felles jaktrett med gnr 80 bnr 1 og ikke ½ 

jaktrett. Sitat slutt. 

 

I de to sitatene innrømmer OJE at Jan Gartland har fiskerett og at jeg har felles jaktrett 

med gnr 80 bnr 1 i flg kontrakt, så han har nok skrevet brevet i sinne, og glemt sine 

tidligere uttalelser og skriverier. 

 

29.03.93.  Brev fra OJE til Jan Gartland, underskrevet OJE, Terje og Tove Fjerdingen. 

 

Her skriver han noe merkelig igjen og innrømmer at Jan Gartland har fiskerett: 

 

Sitat. Vi er gjort kjent med at Endre Østby har fått kontrakt på Deres fiskerett utenfor 

Fiskåhaugen. 

Bjørlia gnr 80 bnr 1 og 80/7 har også fiskerett utenfor Fiskåa.  Denne fiskeretten har 

vært brukt i sammenhengende i flere generasjoner.  Sitat slutt.   

 

Fortsettingen blir noe uforståelig. 
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Men han ser ikke begrensningen i denne skylddelingen med at det er Gartland og 80/1 

som har fellesfiskerett.  Han vil nok ikke se det, han er nok så flink til å kverulere i 

kjøpekontrakter. 

 

Det han egentlig innrømmer er å ha fisket ulovlig uten tillatelse fra Jan Gartland, det 

er en kjensgjerning man aldri kommer utenom, samme hvor flink man er til å 

kverulere. 

 

30.03.93.  Håndskrevet brev fra Inge Godejord, DNK. 

 

Sitat.  Jeg mottak telefon i fra OJE 24.03.03 da han ville vite om det var DNK som 

stod ansvarlig for T. Benum som jobbet på gården hos E. Østby. 

 

Han fikk bekreftet at det var DNK som stod ansvarlig for T. Benum, så lenge han var 

innskrevet hos oss. 

 

OJE fortalte at det foregikk en del ulovlig snøscooterkjøring på hans eiendom i 

Bjørlia.    

 

Han hadde vært på lensmannskontoret og diskutert saken med dem.  Han ville vente et 

par dager og se saken an før han gikk til anmeldelse.   

T. Benum ble umiddelbart orientert av undertegnede. 

 

26/3.  Ny henvendelse.   

 

Saken hadde absolutt ikke bedret siden 24/3. Det foregikk fortsatt scooterkjøring på 

hans eiendom.  Han tok ikke følgene videre, som han sa! 

Vi måtte påregne en snarlig anmeldelse i saken, sign for DNK Inge Godejord. 

 Sitat slutt. 

 

Anm at DNK ikke hadde scootere i Bjørlia på den tiden, utenom Jogeir Brøndbo. 

 

Torstein Benum hadde allerede vært plaget med OJE en lang stund.   

 

Torstein antok grunnen var at han hadde nektet å jobbe på gården hans. 

 

Vi ser også at OJE går ut med fiktive påstander.  Husk på at han påstår å ha 

skogsarbeidet å ta seg av,   Han har hogstforbud, og på samme tid driver han å 

saksøker meg for ikke å komme seg til skogs. 

 

Poden driver på verre enn verst, og har lensmannen på lag. 

 

Han serverer også grunnlaget for bygdasladderen og leder på alle fronter.   

 

Her har man ikke en sjanse, OJE er profesjonell på sin måte, og det bekreftes i hans 

tidligere eskapader med embetsmenn og byråkrater fra tidligere år og i andre 

sammenhenger.   

 

Jeg kjente tilfeldigvis ikke til disse, hadde vært bort fra Bjørlia fra år 1959 til 1976, og 

var senere borte mesteparten av året i annet arbeid. 
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31.03.93.  Rapport om OJE’s scooterkjøring, bilder tatt og bevis underskrevet. 

 

31.03.93.   Kopi Prosesskrift til Namdal herredsrett fra adv Sørum. 

 

Tilsvar på påstander fra OJE om utstyr han ikke har fått med seg, det vi har 

karakterisert som rot.   

 

OJE har ennå ikke flyttet ut av huset, snart ett år etter kjøpet, han frekventerer 80/13 

innomhus sammen med Jogeir Brøndbo, DNK.   

 

Det er umulig for oss å kontrollere når lensmannen gir OJE full frihet til dette. 
 

Vi etterlyser fremdeles i følge skriftlig kontrakt, innbo for kr. 40.000,- intet er inntil 

nå, forsøkt levert av OJE. 

 

31.03.93. Faks til adv Sørum.  Kommentarer til sak OJE. 

 

Sitat.  Ref. Tidligere ønske fra Jan Gartland, vedrørende juridisk bistand fiske og 

seterrett på eiendom til O.J. Elden. 

 

Først noen opplysninger: Jan Gartland er gift med Åshild Solum Gartland, og de har 

en sønn, Jonas, på 7 år. 

 

Jan Gartland er redd for konfrontasjoner med OJE av den grunn at han mener OJE vil 

ta kontakt med Åshild.  Hun går til ukentlig behandling i Namsos (antagelig 

nerveproblemer). 

 

 

Nå til sakens kjerne: 

 

Den 30.03.93 ble Astrid Østby, mens hun var på jobb på Høylandet, informert av Jan 

Gartland om de hadde hatt besøk  fra Otto J. Elden kvelden før i sitt hjem 

Fiskåhaugen, der han, Åshild og Jonas var tilstede. 

 

Stikkordene var som følger, 

- Borgervern (antagelig noe som skulle organiseres av OJE overfor meg). 

- Jan Gartland måtte ikke slippe krøtter i Fiskådalen. 

 

Det ville få konsekvenser. 

 

(Jeg refererer til leseren at vi fremdeles har en konfidensiell rapport fra dyrlege 

angående døde dyr siste sommer grunnet blyforgifting.  De tilhørte meg og to av dem 

tilhørte Jan Gartland. Siden mistet vi alle krøtter etter blyforgiftning). 

 

- Likvidering.  Hvem ble den første.  Går ut i fra at det er meg han sikter til. 

 

- Jan Gartland hadde spurt om ikke advokater representerte store utgifter for OJE.   

Til det kunne han opplyse at han hadde hele bygda med seg, også ville de gi 

økonomisk støtte. 
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Generelt: Jan Gartland er redd og nervøs.  

Han snakker mye. 

Hvem kan finne ut av dette?   

På meg virker det bekreftende at OJE kommer med slike trusler med flere vitner til 

stede. 

 

Jeg føler det ikke riktig at jeg skal spørre Jan Gartland om episoden.  Han var ikke her 

i går kveld.  Jeg går ut fra at det er andre som takler dette bedre enn meg. 

Vi har betalt billetter til Stavanger den 2/4/93, med hilsen sign EØ   

 

Sitat slutt. 

 

01.04.93 Faks til adv Sørum, to sider. 

 

Sitat.  Vedr Scooterkjøringen.   

 

Vedlegger kopi av journal som viser at Scooterkjøringen fortsetter som før, og med 

mere kjøring på innjorda.  Det blir selvsagt gjort for å demonstrerer.   

 

Jeg vil ha stoppet denne kjøringen til han har spurt om lov på vanlig måte. 

Vennligst ta kontakt med Namdal Politikammer, med hilsen eø 

Sitat slutt. 

 

 

Sitat av den ene vedl rapport: kl 1830 31/3/93. OJE kom kjørende med skuter og pulk 

over Rabben, Ingrid lene traff han for hun kom ridende på hest.  Passerte nedover på 

innjorda og utover på Øyvatne kl 1845 (skrevet av Astrid) 

Sitat slutt. 

 

01.04.93.  Faks til adv Sørum. 

 

Sitat.  Sak OJE og ref faks 31/03/93 kl 0645. 

 

Astrid besøkte Åshild i går kveld 31/03/93 i flg avtale med Jan Gartland.   

 

Tidligere påstander vedr borgervern, likvidering osv bevitnes av både Åshild og 

Jan. 

I tillegg har samboer Åse Pedersen (OJE) truet Åshild pr tlf tidligere på kvelden 

før OJE besøkte dem, om at de skulle forgifte de impliserte på en slik måte at de 

ikke merket noe selv. 

I tillegg til dette en hel masse annet.  

 

Løgnhistorier florerer på bygda, OJE setter dem ut med vilje. 

 

Vennligst ta kontakt pr tlf ved anledning.   

Er det ikke snart på tide at politiet går til aksjon, eller er det mere fornuftig å vente til 

det forverrer seg ytterligere, for å få gode bevis eller holdepunkter?  Sign eø 

 

Sitat slutt. 
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01.04.93.  Anmeldelse av OJE, brev til Politimesteren i Namdal. 

 

Sitat.  Ref. Telefonsamtale med Hr. Mjøsund i dag, og inngir herved anmeldelse på 

Otto Jostein Elden og hans samboerske Åse Pedersen, begge addresse Bjørlia,7977  

Høylandet. 

 

Først noen opplysninger.  Jan Gartland er gift med Åshild Solum Gartland, og de har 

en sønn Jonas på 7 år. 

De bor i Bjørlia, 7977 Høylandet, og driver gårdsbruket Fiskåhaugen, 80/4,15. 

 

Nå til sakens kjerne: 

Den 30/03/93 ble min kone Astrid Østby, mens hun var på jobb i Høylandet 

kommune, tatt til side av Jan Gartland, som refererte til besøk fra Otto J. Elden 

kvelden før i sitt hjem, Fiskåhaugen, der han, Åshild og Jonas var til stede. 

Stikkordene var som følger. 

 

- Borgervern (antagelig noe som skulle organiseres av Otto J. Elden overfor meg). 

 

- Jan Gartland måtte ikke slippe krøtter i Fiskådalen, det ville få konsekvenser.  Jeg 

blir nødt til å referere til fremdeles konfidensiell rapport fra dyrlege, som beviser 

blyforgiftning av krøtter, i samme området, i fjor sommer.  Jeg har ennå ikke funnet 

bevis (bly i marken), og Jan Gartland vet ikke at det er blyforgiftning.  Han tror 

kanskje at det er jaging av krøtter med bil/traktor etter skogsveien i dalen som er 

grunnen. 

- Likvidering.  OJE ville ikke fortelle hvem han skulle likvidere først, fam Østby eller 

Gartland. 

- Jan Gartland hadde spurt om ikke advokater representerte store utgifter for OJE.  Til 

det kunne han opplyse at han hadde hele bygda med seg, og flere gode sponsorer. 

 

Den 31/03/93 måtte Astrid Østby besøke Åshild etter henvendelse fra Jan 

Gartland.   

 

Astrid mener at de forteller det samme nå. 

 

Det er første gang jeg vet at OJE kommer med sine trusler til flere vitner 

samtidig.   

 

Truslene stemmer tildels med de jeg har hørt før, men virker være alvorligere 

denne gang. 

 

Jeg vil derfor snarest ha skriftlig avhør av Åshild og Jan Gartland, for å få 

bekreftet riktigheten av utsagnene. 

 

Åshild kunne fortelle Astrid at hun tidligere på dagen, før besøk av OJE, hadde 

ringt til OJE i den forbindelse å spørre om tillatelse til å kjøre innover 

Fiskådalen i påsken. 

 

Før hun fikk svar på dette, hadde Åse Pedersen som tok telefonen, gitt beskjed 

om at de skulle forgiftes, det på en måte som de ikke skulle merke. 
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Dette utsagnet stemmer litt overens med muntlige trusler vedr drikkevannet til 

oss. 

Samtidig forteller OJE historier om meg som er usanne. 

 

Jeg reiser til Stavanger i morgen tidlig og er tilbake i slutten av måneden. 

Spørsmål i mitt fravær, besvares av adv Sørum, Levanger. 

Kopi sendt adv Sørum, Levanger, m h eø 

Sitat slutt. 

 

01.04.93.  Telefaks til Politimesteren i Namdal. 

 

Sitat.  Kl. 1930, nå i kveld, ble vi igjen beæret med besøk fra Otto Jostein Elden.  Han 

begynte å grave snø, og flytte på tømmer som er lagt igjen etter hans tidligere, to 

ganger, stengning av gårdsvei.   

 

Han prøvde nå å flytte tømmeret nærmere bekken, da han sikkert har fått noen nye 

ideer om grenser og eiendomsrett. 

 

Jeg kjørte nedover med traktor for å snakke med ham, men han tok av i full fart og jeg 

klarte ikke å kom i kontakt med ham, da han sprang opp på låven. 

 

Nå reiser jeg og kona bort i morgen tidlig, og to jenter på 13 og 17 år blir hjemme 

alene til mandag. Vennligst vær obs på eventuelle henvendelser i helgen, m h eø.  

Kopi til adv Sørum. 

Sitat slutt. 

 

02.04.93. kl 0530 før vi kjører til Værnes. Telefaks til Politimesteren i Namdal. 

 

Sitat.  Atn Politibetjent Mjøsund. Ref anmeldelse OJ Elden med vitneavhør av Jan og 

Åshild Gartland. 

 

Jan Gartland fortalte meg i går kveld at Åshild hadde fått oppover (hjem til seg) Liv 

Åvatsmark (helsesøster Høylandet), i går ifbm besøket/truslene fra O J Elden.  

 

 Distriktslegen skulle kontaktes.  Vennligst undersøk om det er riktig at distriktslege 

Høylandet og distriktslegen Overhalla har opplysninger om lignende tilfeller fra før. 

 

Jeg reiser nå kl 0630, så vennligst ta kontakt med adv. Sørum, Levanger, om 

nødvendig.  M h eø, kopi Adv Sørum. 

Sitat slutt. 

 

Grunnen til telefaksen var at JG ofte beklaget besøkene fra OJE til Åshild, og det var 

enkelte ganger noe vanskelig å få bekreftet sannheten i dette.  Det er en ting å fortelle 

meg noe, og så når de blir bedt om å gjenta det i andres påhør, så er det ikke noe 

problem lenger. 

 

Adv Haugland brukte flere ganger i retten tidspunktene på telefaksene mot meg, bare 

en fanatiker kunne stå opp om morgenen å skrive fakser til politi og advokater. 
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Her burde nok Sørum ha flettet inn noen Pauli ord, men Sørum hadde etterdønninger 

av Mr. Smirnoff utover dagen pluss problemer med kona, så Haugland visste nok at 

motstanderen var ganske ufarlig. 

 

02.04.93. Skademelding fra Polle, Gjensidige. 

 

Bil som ble skadet etter å ha blitt overkjørt flere ganger med nedfallsgraner da OJE 

stengte gårdsveien med grantrær. 

 

Se bilder nr. 48, 46, 41, 42, 43 og 44, april 1993. 

 

03.04.93. Faks til adv Sørum fra Marianne Østby. 

 

Sitat fra det viktigste:  

 

Fredag var det ingen kjøring.  I dag lørdag var det masse kjøring.  Det begynte kl 

1100 ..... og en del utpå isen.  Dette varte utover hele dagen.  Jeg tok noen bilder av 

kjøringen, sign MØ 

Sitat slutt. 

 

05.04.93.  Faks til adv Sørum. 

 

Sitat. 

Kjøring av OJE 5/4/93. kl 2120 kom scooteren til Otto med den gule kjelken bak 

kjørende midt over åkeren vår, på oversiden av huset.  Dette er en plass der han 

tidligere ikke har kjørt.  Han kom kjørende ”over” hundehuset bak fjøsen, noen runder 

på Rabben, jordet ved vannet, og videre utover vannet til vi ikke så ham mer.  Tok 

noen bilder mens han var på Rabben og på isen, m h mø 

Sitat slutt. 

 

Det er å bemerke at ved kjøring over hundehuset, så er det ganske lavt.  Han kjørte 

videre over plog og harv, og MØ måtte trekke seg inn i LE-skuret ved siden, for ikke 

å bli overkjørt.  Det forteller noe om fart og kjøremåte. Hester og mennesker i slikt 

miljø går dårlig sammen. 

 

06.04.93.  Faks til adv Sørum fra Friggfeltet. 

 

Man kommenterer flere hendelser.   

 

Vi har blitt pålagt av lensmannen å flytte en traktor slik at OJE får tak i sine 

nedfallsgraner som ligger inne på vårt jorde, slik at han kan få fortsette å stenge 

gårdsveien oppover til gårdsplassen, eneste adkomst.  Bilen er parkert på korsen 

mellom fylkesveien og gårdsveien, for å ha denne tilgjengelig på fylkesveien. 

Denne hadde allerede fått bildekkene ødelagt, stukket hull i med kniv. 

 

Samtidig etterlyser jeg politiets avhør av Åshild og Jan Gartland. 

Man gir beskjed om at telefakser ikke må sendes via Elf uten at tid, tlf nr er avtalt. 

 

Det er noe vanskelig å følge lensmannen og advokatenes fremferd. 
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De som er alene hjemme føler seg noe alene mot øvrigheten, borgervern, trusler, 

provokasjoner og fiktive påstander via bygdasladderen. 

 

06.04.93. Prosesskriv fra adv Haugland og OJE.  Det går fremdeles på det sammen. 

Adv Sørum burde allerede her ha sendt saken inn for advokatforeningen. 

 

 

10.04.93.  En falsk faktura laget av OJE, hvor han kvitterer for Møbler og innbo levert 

med ”Fagerhaugen” 80/13, kr. 40.000,- 
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Han kvitterer for kr. 40.000,- for noe han ikke har levert. 

 

Det virker også noe påfallende at en sådan faktura, kommer på bordet ett år etter 

kjøpet. 

   

Samtidig fører OJE og adv Haugland i sin prosesskrift at de skal ha betalt for utstyr 

som medfølger Fagerhaugen 80/13! 

 

Det er klart at OJE ikke vil ut med verdier for kr. 40.000,-. 

 

Men vær obs på at luringen skriver ”levert med Fagerhaugen 80/13”.   

 

Han utnytter det tidligere skrevne ord og at banksjefen ikke vil være vitne som avtalt 

på kjøpsdagen 7/4/92.    

 

OJE vet ennå ikke at vi har kopi av møtekladden i banksjef Jonny Kongsmo 

egenhendig håndskrift.  

 

Vi fikk denne av kontorsjef Ole Lagesen, som av den grunn fikk sparken av banksjef 

Jonny Kongsmo. 

 

Og OJE har kvittert tidligere for tilsvarende beløp, mottatt på forskudd for ikke 

leverte varer den 7/4/92, også bekreftet av møtereferatet skrevet av banksjef Jonny 

Kongsmo og utlevert av kontorsjef Ole Lagesen ved en senere anledning. 

 

En ganske smart påstand, en ny faktura i tillegg til kjøpekontrakten ett år i ettertid, og 

denne bruker adv Haugland for å villede sitt publikum. 

 

En normal advokat ville stille spørsmålet hvor er kvitteringen for de leverte varer! 

 

Men det er klart i ettertid at jeg ikke skulle betalt kr. 40.000,- på forskudd.  Hele 

denne redningsoperasjonen skulle aldri vært gjort når man ser historikken i ettertid.   

 

Konkurs hadde vært den beste medisin for OJE. 
 

12.04.93.  Faks til adv Sørum. 

Marianne har sent en skisse av skadene på en blå Datsun som er skadet etter 

nedfallsgraner i forbindelse med OJE’s stenging av gårdsveien. 

Han gir seg ikke med dette tøvet! 

 

14.04.93.  Faks til adv Sørum. 

 

Sitat: Ang. OJE.  Kl 1800 kjørte Otto over isen med scooter og pulk. Han kjørte inn 

på jordet til Jan Gartland og videre inn i Fiskådalen.  Det var Jan som ringte oss og sa 

at han kjørte inn i dalen.  Etter ca en halv time, kom OJE hjem med to personer bak i 

pulken.  Det viste seg å være to isfiskere, men vi vet ikke hvor Otto hadde hentet dem 

fra.  Otto hadde veldig stor fart da han kjørte over isen og over Gartlands eiendom, 

M h m ø 

Sitat slutt. 
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Vi fant siden ut at de to isfiskerne på campingen var blitt transportert med scooter til 

og fra Fiskå statsallmenning som er forbudt. 

 

Ikke noe problem for oss, men det forteller noe om OJE som er fast gjest hos 

lensmannen med sine fiktive anmeldelser på personer som ikke har kjørt eller har 

scooter. 

 

20.04.93.  Brev fra OJE til EØ, ett langt maskinskrevet brev. 

Det siteres ikke, da det viser at OJE har gått opp i limingen.  Skrivet er arkivert og vil 

bli tilgjengelig for interesserte. 

 

23.04.93.  Brev fra adv Sørum til Lensmannen i Overhalla. 

 

Advokaten anmelder skadeverk på blå Datsun, 

Han skriver bl a: Jeg ber om at lensmannskontoret tar kontakt med Endre Østby og 

avtaler dag og tid for besiktigelse av bilen og fotograferingen av skadene.  Bilen bør 

ikke flyttes før denne registreringen er gjort, sign Per Sørum. 

 

Så det viser seg at Sørum ikke har gitt seg ennå. Men kjenner jeg han rett, forblir han 

på sitt kontor. 

 

23.04.93.  Brev fra justisdepartementet til politimesteren i Tromsø, om at Torstein 

Benum kan kjøre traktor utenfor offentlig vei. 

 

Dette fikk OJE greie på, og ha notatblokken klar, han setter i gang ett større apparat 

for å få kansellert denne avgjørelsen.  Torstein klager på besøkene fra OJE og hans 

borgervern, de truer Torstein med juling, når han er alene. 

 

30.04.93.  Telefaks til adv Sørum. 

 

Sitat.  Sak: Hærverk på personbil Datsun 1200 og scooterkjøring. 

 

Endre Østby og Marianne Østby var til avhør hos Bjørnar Jakobsen, Namdal 

politikammer, i går kl 1330, 29/4/93. 

 

OJE hadde innlevert tegning som viste at han ikke kunne ha ødelagt nevnte bil. 

Politiet hadde tiltro til dette, og hadde ingen planer om å se på skadene.   

 

Overleverte 5 stk bilder, men det så ikke ut til å gjøre noen forskjell.   

 

OJE hadde bl a tegnet inn ett tre som skulle umuliggjøre skade fra hans side.   

 

Bildene viser rester etter fremmedlegemer (fra nedfallsgranene) på fronten av bilen.  

Slik bilen står i dag og med de innleverte bilder, synes jeg det er enkelt å bevise 

saken.  

 

Likedan ligger det etterlatenskaper etter traktordekk, bark og kvister foran og rundt 

bilen, som også er gode indisier. (kvae etter grantrærne er festet i billakken) 

Noen små bjørker, ca 1-1,5 cm i diameter, er tidligere plantet mellom bilen og 

nedfallsgranene.  Disse bjørkene er ødelagt, barken er slitt av.  Bildene viser dette. 
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Derfor er det stor avstand mellom virkeligheten og den bjørka som OJE har diktet opp 

i sin historie og situasjonstegning! 

 

Hvorfor kunne ikke lensmannen ta bilder selv? 

 

Politiet må absolutt sikre bevisene i dag.  Jeg har lovet å være i Stavanger søndag og 

blir der til fredag 7/5.  Da vil de siste restene av snø være borte og OJE har tid til å 

fjerne beviser 

Sitat slutt. 

 

Samtidig ga politibetjent Bjørnar Jakobsen oss beskjed om at OJE hadde 

tillatelse til å kjøre over alt på våre bruksnummere! 

 

Når du kommer fra ett sådant møte, er man noe forvirret og oppgitt. 

 

Men i årene i ettertid, har man via media fått noe innsyn i andres problemer med 

politiet. 

 

Man har lett for å overvurdere politietaten som folkets tjenere, men det er nok 

desverre ikke det.   

 

Derfor skrives denne historien med vedlegg av de faktiske forhold, og så får hver 

enkelt tro det han vil! 

 

Det er innlysende at politibetjent Bjørnar Jakobsen var instruert i saken.  

 

Politimesteren hadde bestemt hvem som skulle tas, og det ble bekreftet senere fra 

politiembetsmenn i andre distrikt.   

 

Norge var ikke større enn at ”Vanviddet i Bjørlia” hadde blitt allment kjent. 

   

Samtidig var dette en god sak for statistikken ved kammeret, man kunne føre mange 

manntimer, og få nye bevillinger for neste år.   

 

Det er desverre en nødvendighet, og det er senere blitt bekreftet av flere tjenestemenn.   

 

Derfor er bl a mange narkomane og deres småkriminalitet med på å holde 

beskjeftigelsen oppe ved de enkelte politikammer.   

 

De er egentlige enkle kunder og gir god statistikk! 

 

 

30.04.93.  Brev til Høylandet kommune, formannskapskontoret. 

 

Sitat.  Ref. NGU rapport 93.025 Grunnvannsundersøkelse i Bjørlia. 

 

Som tillegg bemerkes at det er boret to brønner på 80/11, en på 120m og den andre på 

160 meters dybde uten å finne tilstrekkelig vanntilsig. 
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Vedr din telefon 28/4 vedr ny vannforsyning, så har det stor interesse.  Problemet er at 

en eventuell vannledning må legges forbi eiendommen til OJE.  Han har tidligere 

stengt vanntilførselen til 80/11 og truet med å stenge til 80/13. 

Lensmannen har åpnet til 80/13, men har latt være å åpne til 80/11 da han mener jeg 

har vann nok.   

 

Det er å bemerke at Fjerdingen eier pumpehuset med utstyr, og at han får betaling fra 

80/13.   

 

Han vil ikke gå inn på en skriftlig kontrakt vedr 80/11 så lenge det er problemer med 

OJE. 

 

De som skal ha vann, må også ordne med penger.  De tidligere så kalte 

samarbeidsprosjekter med OJE er ikke blitt betalt,  

m h eø 

Sitat slutt. 

 

De siste linjene er vanskelig å forstå i ettertid.  Betaling fra vår side har alltid blitt 

utført. 

 

30.04.93. Brev til OJE. 

Sitat.  Til OJE v/adv Haugland.   

 

Følgende brever er mottatt i poststemplet konvolutt 21.4.93, Kopi av brev til Jan 

Gartland, datert 29.3.93.  Brev til EØ, 27/3/93.  Brev til EØ, 20/4/93.   

 

Det er ikke mulig å kommentere de brevene, før de er vurdert/skrevet av en advokat.  

Referer til tidligere brev hvor jeg ber om at din korrespondanse blir vurdert av en 

sakkyndig før den sendes til meg.  Mh eø 

Sitat slutt. 

 

Det er lange brever med fiktive påstander. 

 

06.05.93.  Saksøker OJE med adv Haugland stevner oss inn for retten, med 

hovedforhandling 12. oktober 1993 kl 10.00. 

 

08.05.93.  Telefaks fra adv Sørum med kopi av tidligere dokumenter, det refereres til 

fiktive krav og regninger fra OJE for nye kommentarer. 

Det er problemer med advokathjelp, du må gjøre jobben for dem! 

 

10.05.93.  Telefaks til adv Sørum vedr mottatt telefon fra Svanhild Hognes. 

 

Svanhild Hognes hadde også ringt Astrid noen minutter før på jobben. 

 

Sitat.  Til adv Sørum. 

 

Samtalen besto i beskyldninger om trakassering, fotfølging, fotografering, følging til 

gården, tidligere dårlige behandling av OJE. 
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Også dårlig behandling av andre i tidligere tider.  Hun var ikke interessert i 

argumenter. 

 

Jeg hørte tidligere fra Jan Gartland at kvelden OJE var på besøk til dem med tidligere 

nevnte trusler, så hadde han med seg saksmappene, og utga ønske om å vise frem 

tidligere korrespondanse. 

 

Ut fra dette ser jeg ikke bort i fra at OJE har vært rundt på bygda med sin 

brevkorrespondanse, redigert sådan, 

 

Vennligst ta kontakt med Svanhild Hognes, og be henne forklare hva eksakt hun vet.   

 

Hun refererte til alle og enhver og mange saker hun ikke ville komme inn på. 

Jeg vil gjerne ha gjort dette så snart som mulig, gjerne først pr telefon, siden skriftlig, 

vel og merke om det er fornuftig.  Du må selvsagt vurdere dette først. M h eø 

Sitat slutt. 

 

Svanhild Hognes er kjent som en sladderkjærring av de ypperste kvaliteter, hun 

er en god og akseptert representant for de ikke sensurerte kolportører. 

 

10.05.93.  Faks fra adv Sørum, kopi av brev sent til Svanhild Hognes samme dag, 

 

Sitat. 

Endre Østby-O J Elden. 

 

Endre Østby ringte meg i dag etter at han i morges fikk en telefonhenvendelse fra 

Dem hvor De fremsatte diverse uspesifiserte beskyldninger om trakassering av O J 

Elden.  Det er tydelig De er blitt uriktig og ufullstendig informert om saken. 

Hvis De har forhold som De ønsker å ta opp med Endre Østby, bør jeg herved om at 

De gjør det skriftlig i brev til meg i løpet av inneværende uke.  M h adv Per Sørum. 

Sitat slutt. 

 

11.05.93.  Telefaks til adv Sørum. 

 

Sitat.  Kun for info og arkivering.  

 

Jeg oppfattet det slik på siste møte 7/5/93, at OJE var meldt syk og kanskje også 

sykemeldt. 

Ved passering av gårdsplassen til OJE i dag kl 1115 på tur il Høylandet, møtte vi 

samboerens sønn, som ikke besvarte den vanlige hilsen, OJE ble observert i fullt 

arbeid med reparasjon av en gul Fiat traktor.  Da vi hilste på ham, gjemte han seg bak 

traktoren.  Nå kl 1300 er han i fullt arbeid med reparasjoner av traktoren, 

traktordekslet er bl a demontert. 

Dette kun for info og sener bruk om nødvendig. M h eø og tb 

Sitat slutt. 

Se etterfølgende bilder nr. 50 og 51 på neste side, datert 11.05.93.  

 

Notatet er sent derfor at vi regner med å bli erstatningspliktig i følge OJE’s 

sykemelding.  Han forsøker å få distriktslegen til å gi ham trygd p.g.a. nerveproblemer 

og vil sikkert bruke oss som ett grunnlag for sine problemer. 
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12.05.93.  Faks til adv Sørum. 

 

Sitat. 

Iflg lensmann Flågan 10/5 så var bildene våre fra bilskadene fremkalt av Kripos.  Han 

hadde ikke fått tid til å fullføre rapporten enda.  Bilen er flyttet. 

 

Vedr sykemelding OJE.  Han var også i går formiddag i arbeid, kjøring med traktor. 

 

Den 11/5/93 kl 1635 ringte Svanhild Hognes på nytt.  Hun ville bl a takke for brev.  

Jeg ville ikke ha noen diskusjoner, ga beskjed om dette, og la på røret. 

I går kveld fikk jeg endelig greie på hva Svanhild Hognes hadde sagt til Astrid Østby i 

tlf 10/5/93. ”Han (Endre) må da verra sjuk, så vi må da koinna hjelp’en.  Vi dreiv å 

herja med ’en Otto. Trakkaserte’n og forfølging.  Vi hadde fotografert ’n.   Ho hadde 

hørt kor Endre hadde herja med Leirvik, og no skulle hain ta’n Otto, så skulle hain sia 

ta’n Sagvik.  Og hain Otto var da sykemeldt.  Ho skulle ordne til møte for å få slutt på 

dette”. 

 

For å få bremset på denne rykteflommen, kan man bruke media, skrive en 

kunngjøring eller lignende? 

 

Anbefaler at det klargjøres ett krav i boet il OJE, og at dette tinglyses, m h eø 

Sitat slutt. 
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20.05.93.  Telefaks til adv Sørum, sent fra Friggfeltet. 

Ingrid Lene Østby har ringt og rapportert at OJE og Leif Tore Flaat er i arbeid med 

beltegravemaskin på 80/17. 

 

Leseren må notere på blokken at 80/17 tilhører EØ, og det ville også være noe 

merkelig sett fra leserens synspunkt når andre personer og gravemaskiner foretar 

anleggsarbeider i året 1993 på ett annen manns eie, innkjøpt og tinglyst område, 

siden 1987.  



 

Side 44 av 138 

 

44 

  

Den kontraktfestede eksisterende skogsvei ved kjøpet i 1987, men som manglet 

reparasjon og vedlikehold i en lengde av 10 meter, ville han ikke gjøre noe med. OJE 

og Leif Tore Flaat, med sin gravemaskin, bygde i stedet, til sammen 7 (syv) stk 

parallelle skogsveier over ett nydyrkingsområde, tilhørende oss, på ca 10 mål, før han 

ga seg.  Da er det ikke plass til flere veier, og området nordenfor er ufremkommelig 

sumpmyr, hvor man er avhengig av barfrost, for å komme frem med traktor.  Tidligere 

skogsdrifter, før hogstforbudet, der ble tømmeret fremkjørt uten vei, vest for 

Kværnbekken, ca 100 meter i parallell avstand fra de nye omtalte veier.  Er det ikke 

hendig å ha Toillingforbundet godt representert ved Norsk Revyfestival på 

Høylandet? 

Samtidig opptar veiene det dyrkningslandet som vi har kjøpt og fått godkjent av 

landbruksmyndighetene. 

 

20.05.93.  Faks til adv Sørum fra Frigg feltet, 6 maskinskrevne sider, med 

kommentarer til spørsmål vedrørende den forespeilte rettssak, tidligere stevning fra 

OJE. 

 

Angrer i dag på det arbeidet som ble nedlagt. 

Det skulle aldri vært svart på de provokasjonene fra adv Haugland og OJE. 

Adv Sørum hadde allerede de informasjonene han trengte og kunne gjort den jobben 

han var ansatt for. 

Sørum burde heller ha tatt opp mine saker, i stedet for å rote med provokasjonene fra 

den andre siden.  Det kunne retten ha tatt seg av.  Sørum burde ha brukt historikken 

for å vise retten at OJE bare bløffet og at adv Haugland var klar over dette. 

Advokatforeningen burde ha vært koblet inn. 

 

Enkelte ganger og ”Dagen derpå”, kunne man karakterisere Adv. Sørum som en 

”vingeskadet linerle med cerebral parese.”  

 

Han var ett alt for lett bytte for adv Haugland.  Det var ingen som brydde seg om hva 

Sørum sa eller gjorde.  

 

Min største tabbe i denne historien, var at jeg ikke anmodet adv Tor Backer om å ta 

seg av finurlighetene, og da er jeg ganske sikker på at det hadde blitt en noe annen 

fremgangsmåte fra alle parter, også fra min egen side. 

 

Når man leser seks sider med kompliserte kommentarer nå i ettertid, så er det også 

klart at det skal mye til for at en advokat tar seg tid til å sette seg inn i sakene. 

 

Derfor bør en god advokat kunne sortere ut tøvet, og fremme konkrete krav, og ikke la 

seg provosere.  Men adv Sørum ville sikkert utvide sin portfolio, mere timer, større 

honorar. 

 

23.05.93.  Faks til adv Sørum fra Frigg feltet, to sider med kommentarer til spørsmål. 

 

26.05.93.  Faks til adv Sørum fra Frigg feltet, en side med kommentarer til berammet 

møte 11/6/93.  Det går på det samme tøvet, vi glemmer å fremme våre krav, blir lurt 

trill rundt av motpartens provokasjoner. 
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26.05.93. Telefaks til adv Sørum fra Frigg feltet. 

 

Sitat. 

Ref møte 11/6/93. 

Kan man spørre Politimester Prytz/Aune om hva de ville ha gjort i følgende tilfelle: 

 

1.  Når man finner at OJE har gravd seg ned i gjennom snøen i tilsiget ovenfor 

vannkummene, etter at OJE har truet med å ødelegge vannkilden, stenge gårdsvei, 

truet fam. Gartland og oss med ”sakte forgiftning” (OJE har adgang til 

plantevernmidler som han kan ha hatt lagret som rester over lengre tid). 

Ville Prytz/Aune fortsette å bruke vannet til drikkevann.  Kunne de forvente hjelp fra 

ansvarlige myndigheter.  Hvor ville de eventuelt ha henvendt seg? 

 

2. De samme personer hadde fått ødelagt bilen sin med overlegg.  Hadde de da 

forlangt reaksjoner og erstatning innom rimelig tid? 

 

3.  Om de hadde blitt nektet, truet med anmeldelse, for å kjøre på annens manns 

eiendom, ville de da akseptert at samme person tok seg til rette på deres eiendom?  

Ville de ikke forlange at ”scooterloven” ble fulgt? 

Ville de foretrekke at man blandet inn andre tvister som ikke hadde noe med nevnte 

scooterkjøring å gjøre? 

 

Vennligst gjør klare flere slike spørsmål, om det er hensiktsmessig. 

Jeg foretrekker litt pågåenhet i dette møte, ellers blir man overkjørt av OJE. 

Alle avtalebrudd og tvister skal løses. 

 

Dvs Politimester Prytz/Aune skal ikke handle etter det de har hørt eller tror, men det 

som er fakta og innen for rimelighetens grenser. 

M h eø. 

Sitat slutt. 

 

28.05.93.  Telefaks til meg ute på feltet, mottatt fra Ingrid Lene, hun har blitt stoppet 

av Oddvar Leirvik mens hun passerte til hest på Fylkesveien.  Rapporten er arkivert, 

men referansen og språkbruken egner seg ikke på trykk, foreløpig. 

Underskrevet av Ingrid Lene 13 ½ år. 

 

Vær obs på at OJE senere lurer Oddvar Leirvik til å levere inn en artikkel i 

Trønderavisa, den blir referert senere. 

 

28.05.93.  Brev til adv Sørum hvor jeg ber advokaten om å undersøke den siste 

episoden med Oddvar Leirvik og tidligere episoder med de samme folkene. Det går 

for mange rykter. Vi ber om at de tilfellene hvor lensmannen skal være blitt tilkalt, 

blir spesifisert.  Leirvik må slutte å gå ut med de falske anklagene. 

Vi tar ikke med flere detaljer her. 

 

30.04.93.  Brev fra adv Sørum til Namdal Politikammer v/Clas E. Aunet. 

Anmeldelse fra Endre Østby mot Otto Jostein Elden. 

Sitat. 

På vegne av Endre Østby oversendes vedlagt kopi av anmeldelse datert 23. dm 
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til lensmannen i Høylandet/Overhalla.  Dessverre har ikke lensmannskontoret gjort 

noe med saken. 

På bakgrunn av dette, ber jeg derfor om at politikammeret foretar behørig intervensjon 

i saken.  Det må nevnes at anmeldelsen gjelder det forhold at Otto Jostein Elden 

påførte nevnte bil skadeverk i forbindelse med fjerning av tømmer på eiendommen Til 

Endre Østby.  Det vises i den sammenheng til telefonsamtale med Dem 5 dm. 

Jeg ber om at politikammeret sørger for behørig registrering av skadeverket i dag.  

Dette fordi Endre Østby skal reise til Stavanger førstkommende søndag. 

Jeg ber om at politikammeret tar direkte kontakt med Endre Østby for nærmere avtale. 

Hans telefonnummer er 077-22625.  Mh P S. 

Sitat slutt. 

 

Vi ser her at advokaten sklir unna ved å be politiet henvende seg til meg.  Han var 

betalt for å ta seg av dette. 

 

30.05.93.  Brev til adv Sørum. 

Svar på henvendelse om møte i Overhalla vedr de siste påfunnene fra OJE. 

Det nevnes at beiteavtalen i Fiskaadal Vestre ikke respekteres av OJE og Sigbjørn 

Sagvik.  Sørum bes undersøke med adv Brandtzæg som godkjente disse kontraktene 

og sjekket med sorenskriveren, om han har noen kommentarer.  Anarkiet har 

antagelig tatt til for fullt.  

 

31.05.93.  Faks til adv Sørum fra Frigg feltet. 

De hjemmeværende har igjen blitt nektet adkomst og de har blitt jaget bort fra egen 

båtplass. 

Sørum bes kontakte politikammeret. 

 

01.06.93.  Brev fra Namdal politikammer til adv Sørum m/flere. 

Møte er berammet til den 11/6/93 ved Overhall lensmannskontor kl. 1200. 

Sitat. 

Det vil fra politiets side bli gjort rede for vårt standpunkt til de politianmeldelser som 

foreligger mellom Otto Elden og Endre Østby. 

Om det skulle være nødvendig/hensiktsmessig å ”befare” områdene for partenes 

tvistespørsmål, får vi ta opp under møtet.  Politiets selvsagte utgangspunkt er 

imidlertid at vi ikke vil blande oss inn i partenes sivilrettslige tvister. Sign Clas Eric 

Aune, politifullmektig. 

Sitat slutt. 

 

Man ser igjen at politiet ikke vil blande seg inn i sivilrettslige tvister. 

 

Man stiller seg derfor spørsmålet, hvorfor er politiet alltid på plass når OJE bestiller 

dem til sine oppdiktede påfunn?  Er de redd for OJE?  Hva kan han ha å tilføre politiet 

som ikke vi har? 

 

Her mistenker man igjen lensmannen for å være underlagt psykopaten’s kontroll. 

 

Hva er egentlig forskjellen på sivile tvister og de tvister politiet skal ta seg av? 

 

Er det ikke lov og rett politiet skal konsentrere seg om? 
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Hva er vitsen med skylddelinger, kontrakter, tinglysning, når det er ingen som 

håndhever loven? 

 

Rettskjennelser blir ikke overholt av OJE. 

 

Er det derfor OJE og Sagvik tar seg til rette, for det vet at politiet ikke kan gjøre noe? 

 

Mitt spørsmål er da, hvordan skal man håndheve inngåtte avtaler. 

 

Lensmannen sier alltid, gå til advokat.  Men leseren ser allerede nå hva som skjer, 

bare mere papir, og psykopaten gjør som han vil! 

 

08.06.93.  Brev fra OJE til EØ, Sigbjørn Sagvik, kopi til lensmannen og adv 

Haugland. 

 

 

Sitat. 

Med bakgrunn i uklarheter som har skjedd de siste dagene angående grinder ved 

Fiskådalsveien.  Jeg vil her komme med mine holdninger og krav. 

 

Som grunneier vil jeg fortsatt aksepter grind ved Fiskådalsbroen på leietakers ansvar 

og vedlikehold.  Grinden kan være lukket fra våren og frem til 1. juli og den må 

vedlikeholdes slik at den er lett å bruke.   

 

Det tillates ikke grind på nevnte sted i tiden 1.juli-20. aug. Uten grunneierens 

tillatelse.   

Flere grinder eller andre installasjoner tillates ikke i området uten grunneiers 

godkjennelse.  Dersom de som beiter ønsker det, kan det monteres ferist på eget 

ansvar.   

 

Her må det innhentes tillatelse fra grunneier om plassering etc.  Skulle 

beiteretthaverne ha noen innsigelser eller supplerende forslag er jeg villig til 

diskusjon.  Mine holdninger her gjelder fra denne dato.  M h OJE. 

Sitat slutt.  Anm.  Rettskrivningen er forandret. 

 

Brevet vil på utenforstående virke greitt og høflig.  Men vi bryter det allikevel noe 

ned i sine enkelte faktorer. 

 

Det har ikke vært noen grindproblemer vedrørende plasseringen og det er Sigbjørn 

Sagvik som har montert grind på broen over Fiskåa.   

 

Problemet har selvsagt vært at noen har revet den ned, og det er ikke mulig å vite 

hvem. Indisiene har vært at det skjer etter at OJE har vært der inne, og at han har gjort 

det mens rideelever har sett på. 

 

I flg kontrakt er det Jan Gartland som skal bestemme plasseringen av grinden, og OJE 

og Terje Fjerdingen skal vedlikeholde den i flg det tinglyste skjøte til Jan Gartland.  

 

OJE  ville ikke tolerere dette i ettertid.  Det er ett av problemene i denne historien. 

OJE vet at jeg har kjøpt inn en ferist, men han vil nå lage problemer for plasseringen.   
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Det er kun en plass for feristen, og det er der hvor gjerdet kommer mot vegen.  Her 

forsøker han å lage ett nytt problem.   

 

Husk på at OJE har tidligere sagt i forbindelse med tap av beitedyr, at han aldri er 

inne i dalen, og ikke lenger interesserer seg for denne.  

 

Se også kopi av senere avisartikkel i Nord Trønderen & Namdalen. 

 

Få dette ned på notatblokken! 

 

Han forlanger at grinden skal stå åpen i ett bestemt tidsrom innen beitesesongen!  Vi 

som bruker hester innover dalen, vil ha minst mulig grinder. 

 

Han betegner Sigbjørn Sagvik som beiterettshaver!   

 

Det er noe han tidligere har skrevet under på i sin tinglyste eksklusive beitekontrakt at 

han ikke har. 

 

Men OJE vet at lensmannen ikke klarer å følge med, eller eller at han har han under 

kontroll. 

 

Kan leseren gi meg en pekepinn allerede nå, hva gjør man for å opprettholde sine 

rettigheter. 

 

Voksne og ærlige embetsmenn ville øyeblikkelig ha gjennomskuet hensiktene i 

brevet, og satt punktum med det samme.  Det er også advokatene sin plikt å følge 

advokatforeningens regler. Så hva er problemet, OJE eller embetsverket? 

 

10.06.93.  Brev til adv Sørum. 

 

Sitat. 

Vedr. OJE. Søndag 6/6/93 på ettermiddagen kom OJE på befaring oppover 80/17.  

Han fulgte veien som går til vannkummene. 

 

Jeg ropte til ham og spurte hva han skulle oppover der.  Det var så lang avstand at jeg 

ikke kunne høre hva han svarte.  

 

OJE gikk deretter nedover i retning S. Sagvik. 

 

Jeg tok bilen og kjørte nedover mot fylkesveien for å finne ut hva han ville og hva han 

bar på. 

 

OJE sprang så over jordet hjemover i vått gress i lave sko. 

En nokså merkelig oppførsel for en som til alle tider sender brev og inviterer til 

konferanser/avtaler. 

 

Mandag 7/6/93 kl 1730 ringer lensmann Flågan om at OJE har innrapportert at jeg har 

gravd av en skogsbilvei.    
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Samtidig har jeg montert nye grinder på nye plasser i Fiskådalen.  Jeg har heller ikke 

noe å gjøre der inne. 

 

Fikk tilslutt Flågan på troen til å ringe adv Sørum som hadde alle papirer. 

 

Flågan beskyldte meg for å lage til problemer, og at jeg måtte holde meg i ro til møte i 

Overhalla 11/6/93.   

 

Jeg inviterte ham oppover til å vise meg problemene.   

 

Han svarte at nevnte vei var allerede under tvistemål.  Han opplyste at han heller ikke 

var noen ”dommer”.  I ettertid begynner man å tenke om det kunne være Hr. Høgda 

som ringte, det savnes fornuft i slike henvendelser. 

 

Det bør komme til en ordning om at lensmann Flågan ringer til deg, når slike 

påstander blir fremlagt.   

 

Samtidig bør det presiseres at OJE fremmer sine påstander via advokat. 

 

Det har kommet brev direkte fra OJE, datert  8/6/93 vedr ”uklarheter” som har skjedd 

de siste dager vedr grinder ved Fiskådalsvegen.  Jeg vil kommentere dette i eget brev, 

m h eø 

Sitat slutt. 

 

Som leseren begynner å forstå, blir lensmannen ett skikkelig problem, OJE benytter 

seg av ham fullt ut. 

Hadde lensmannen sett på problemene, så hadde han sett at dette med alle 

skogsveiene til OJE ikke var helt normalt på annen manns eiendom, han ville også fått 

sett den kontraktsmessig ”eksisterende vei”, den lå der fortsatt og var inntegnet på 

kartet.   

 

Han ville fått sett at ingen veier var avgravde.    

 

Han ville også fått sett at det ikke var noen nye grinder i Fiskådalen, de eksisterende 

var allerede nedrevet av OJE. 

 

Så lensmann Flågan er noget spesiell. 

 

Denne uttalelsen om at lensmannen har farri på ei ku,  virker noe merkelig, men 

uttalelsen kommer fra OJE, og så lenge lensmannen viser i sin fremferd at han stoler 

helt og fullt på OJE, så får vi også i denne sammenhengen gjøre det samme!   

 

Ingen utenforstående kan i sin villeste fantasi begripe og forstå at noe slikt kan foregå 

fra en embetsmann.    

 

Man hører jo i året 2002 at 500 biskoper var samlet til konferanse i Dallas vedrørende 

sin mere ”moderne” sex med barn.  Mulig at de også burde konsentrere seg om krøtter 

og avlaste børnene fra de fete biskopers lyster.  Men, som nordlendingen sa, ”main 

ska ikkje pul maten”. 
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Vi vet jo at andre historier om lensmannen kan være ubehagelig nok, men dette er 

toppen! 

 

Og er ikke dette sivile tvister, slik politimesteren i denne historien allerede skriftlig 

har bekreftet de ikke vil blande seg bort i?   

Lensmannen blander seg jo inn til fordel for OJE. 

 

Sjekk notatblokken! 

 

Ser man seg rundt i den lille verden, er vel dette vanlig menneskelig atferd, men man 

reagerer ikke før man får føle det på kroppen selv. 

 

Fornuftige folk ga oss allerede på den tiden det rådet: Kom dere vekk, og det 

fort! 

Det finnes ingen løsning på problemet i dette århundret! 

 

I ettertid hadde nok de vise rett, flytting umiddelbart ville vært løsningen! 

 

10.06.93 Kommentarer til OJE/adv Haugland Namsos. Brevet blir ikke overlevert før 

etter møte 11/6/93 på lensmannskontoret i Overhalla.  

 

Opplysningen om blyforgiftning av dyrene skal fortsatt være hemmelig for OJE, 

man skal se hvordan han reagerer på henvendelsen. 

 

Adv Sørum får tilsendt inneholdet pr faks. 

Sitat. 

Til OJE v/adv Haugland. 

Ref. Mottatt brev 8/6/93. 

Det refereres til nevnte ”uklarheter som har skjedd de siste dagene angående grinder 

ved Fiskådalsveien”. 

 

Jeg har ikke hørt om nevnte uklarheter.  Det har blitt laget en ny grind i stedet for en 

gammel ubrukelig og satt på plass. (Anm. Utført av Sigbjørn Sagvik).  Nevnte grind 

ved broen er vi tidligere enige om ikke skal stå der p.g.a. faren for at hester hopper 

over rekkverket når grinden skal ”åpnes”. 

Ettersom du referer deg som grunneier, så har du solgt nevnte område til meg på 

vilkår, ”eksklusive beiterett med rett til fremleie til andre”. 

S. Sagvik er ikke nevnt i kontraktene, kun de som har tinglyste seterrettigheter.  

Sagvik har iflg sorenskriverkontoret tinglyst at han har utskiftet sine beiterettigheter.  

Det har du også muntlig bekreftet ved tidligere møter. 

S. Sagvik har imidlertid blitt tilbudt beiteavtale, men har ikke latt høre fra seg.  Det vil 

si at en av dere må belage seg på betale for beiteleie for 1992 og 1993.   Jeg har ikke 

helt klart for meg hvorfor du allierer deg med Sagvik nå, når det har vært allment 

kjent av andre personer at du har hatt diskusjoner med ham vedr ”beiterettighetene” 

nokså kontinuerlig tidligere.  Likedan har S. Sagvik hvert år spurt om å få beite i 

Fiskådalen.  ( dette har vi fått høre i ettertid ifbm krangel på sauemøter). 

Det virker derfor litt merkelig at du nå allierer deg med ham vedr grinder og 

beiterettigheter som jeg har kjøpt. 

Avtalene omfatter også benyttelse av veier i Fiskådalen. 
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For meg er fe-rist den beste løsningen, men anser det ikke nødvendig med noen hurtig 

avgjørelse nå.  Der er sikkert flere som vil ha ett ord med i laget vedr grenser, gjerder 

og beiterett i området, dvs at OJE må belage seg på å vente.  Plasseringen vil være der 

det er enklest for beiterettighetene.  Grunneier må selvsagt kunne få bekreftet at veien 

er kjørbar. 

Nærliggende grunneiere må også ha rett til å hindre at husdyr beiter på dyrkajorda, 

dvs de må kunne sette opp grinder mot sine grenser. 

Ellers har du tidligere fått beskjed om at din korrespondanse skal være redigert av 

advokat, før den blir tatt alvorlig. 

Påkostninger vedr ferist og grinder er i øyeblikket ikke aktuelt før fjorårets problemer 

med krøtter i Fiskådalen er klarert. 

Jan Gartland mistet 2 dyr, jeg mistet mine nyinnkjøpte stamkyr, og har senere måttet 

slakte en stamokse av samme rase.  Ingen av dyrene var assurert.  

Obduksjonsrapporten for mine dyr viser blyforgifting.  Man må også stille seg 

spørsmål hvorfor du sa til Jan Gartland at de skulle bli større katastrofe om han slapp 

dyr inn i dalen i sommer.  Han skal iflg mine opplysninger ikke slippe krøtter der i 

sommer, før området er ”sikkert”.  Vi har ikke funnet rester av blybatterier i 

beiteområdet. Sign eø 

Sitat slutt. 

 

10.06.93.   Faks fra adv Sørum hvor han melder om at han ikke kan komme til avtalt 

tid. 

 

Han skriver videre,  

 

Sitat: Det politiet kun er villig til å medvirke til, er at dere blir enige om en form for 

”våpenhvile” inntil de rettslige tvistigheter er avgjort i retten. 

Det vi i morgen imidlertid må prioritere er å få frem omstendighetene ved 

forgiftningen av husdyra og truslene mot dine vannkilder.  Det vises for øvrig til brev 

av 1 d m fra politifullmektig Clas Eric Aune, m h ps) 

Sitat slutt. 

 

Det vil i praksis si at hver og en kan starte en tvist mot en allerede tinglyst kontrakt, 

og ta seg til rette i mellomtiden, og forsikringsselskapene betaler advokatutgiftene om 

reglene tilsier det! 

 

Det finnes allerede rettslige avgjørelser som ikke OJE bryr seg om, så hva er vitsen 

med nye, når politiet bekrefter i skriftlig form at de ikke bryr seg med sivile saker! 

 

Det vil i praksis si at Norge ikke har kontroll/håndhevelse med avtaler og  vi beviser 

det i denne historien ”Vanviddet i Bjørlia”. 

 

11/06/93.   Møte ved Overhalla Lensmannskontor. 

 

OJE svarer innen microsekunder på spørsmålet om blyforgiftning av krøtter i 

Fiskådalen vestre, med at det forefinnes blybatterier i området. 

 

Det stemmer nok ikke, og når han må forklare hvor de finnes, er det heller ikke i 

beiteområdet. Batteriene han har referert til er plassert i to biler, og under 

motordekslet.  Saken er nemlig den at han kjenner til saken, ellers kunne han umulig 
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ut fra ett vanlig menneskes tilstand ha kunnet svare så fort.  Det normale ville vært at 

han ble noe forundret.   

 

Politifullmektig Aune og lensmannen fulgte heller ikke godt nok med i timen. 

 

Haugland viste seg å fortsatt være en aggressiv god angrepsadvokat, og forlangte 

befaring. 

 

På stedet i Bjørlia, i veikrysset ved fylkesveien, nedenfor 80/11, ville ikke OJE 

diskutere tidligere problemer han hadde reist muntlig og skriftlig. 

 

I stedet startet han en ny sak om jeg ikke hadde lov til å grøfte opp ett innleid 

jordstykke ved siden av veikrysset.   

 

Politi og advokater konsentrerte seg om dette og viste seg å være enig med OJE, det 

skulle ikke være nødvendig å grave opp ett jorde for å drenere ut vatn. 

 

Jeg har bilder av dette vassjuke område med grøfter. Man kom ikke utpå med traktor 

og redskaper.  Området var også vanskelig å drenere for det lå lavt i forhold til 

utløpet. Se bilder i original perm og vedheftede bilde nr 4 på neste side.  

 

De fiktive påstandene i Bjørlia og Fiskådalen, ville ingen se på. 

 

Da kan leseren snart begynne å vurdere vitsen med notatblokken, dette tar helt av! 

 

14.06.93.   Adv Sørum skriver ett fire siders brev til adv Haugland om de så kalte 

fredsforhandlinger ved Overhalla lensmannskontor.   

 

Blyforgiftningen av krøtter og trusler er ikke nevnt, og det er en kriminalsak som 

politiet burde konsentrere seg om. 

 

Men advokater og politi kommer ikke inn på saken, slik at saken blir ved det gamle, 

provokasjoner fra OJE kom også med påstand om at jeg slapp ut forurenset 

avløpsvann.   

 

Jeg måtte da koste på en kontroll fra kommunens siden, som konkluderte med rent 

avløpsvann.  

 

OJE fortsatte med å slippe ut kloakk og gjødselkjeller til drikkevanns reservoar 

Øyvatnet!   

 

Politiet konkluderte også med at jeg skulle få lov til å reparere grinden inne i 

Fiskådalen som OJE hadde kjørt over med traktor.   

 

Dette var gjort mens rideelever bivånet det hele til hest. 

 

Det anbefales å bruke rød penn på notat blokken nå! 
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. 

 

 

15.06.93.  Brev til kommuneingeniøren om å ta prøver av det påståtte forurensende 

avløpsvannet.  

 

15.06.93   Faks til adv. Sørum om at Arne J Påsche, Høylandet kommune har sjekket 

og funnet avløpsvannet i orden. 
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22.06.93.  Telefaks til journalist Espen Sandmo i Trønderavisa med kommentarer til 

hans henvendelser om at det er nok riktig at det serveres mange historier på bygda om 

aktiviteter i Bjørlia. 

 

22.06.93.  Brev til OJE om at han ikke må foreta seg noen gravearbeider på vår parsell 

80/18 i Fiskådal vestre mot Statsallmenningen. 

 

Vi har fått beskjed om at han har leidd Leif Tore Flaat med beltegraveren og har kjørt 

opp i området.   

 

Vi har en begrenset adgang til fjellet med hester, grunnet mye myrland, og en liten 

gravemaskinjobb vil sperre adgangen til fjellet for hesteridning. 

 

Noen tømmerdrift har ikke OJE anledning til i området, så vi liker ikke hans nye 

påfunn på vårt område 80/18. 

 

Kopi til adv Sørum og maskinkjører Leif Tore Flaat. 

 

Leif Tore Flaat er gift med sekretæren på landbrukskontoret.   

 

Historiene derfra går til landbrukssjef Fiskum, som derfor tar parti med OJE og ikke 

vil hjelpe oss med å holde driftsplanene og få stoppet terroren fra OJE.   

 

Landbrukssjef Fiskum gir i stedet fiktive opplysninger til Nord-Trøndelag 

Fylkeslandbrukskontor.   

 

Denne saken pågår fremdeles i år 2002, man vil ha greie på hvorfor landbrukssjef 

Fiskum ble presset til å gi feilaktige opplysninger. 

 

24.06.93.  Underretning om saksavgjørelse fra politiet.  

 

Det refereres til ett nr og at saken er henlagt til bevisets stilling.   

 

På senere forespørsel om å få henvist hvilke saker som er henlagt, får man ett svar fra 

Maria Collet Sælør, som noe utidig henviser til mengder, og at dette må vi holde styr 

på selv. 

 

Vær obs på at Maria Collet Sælør er Namdalens overvåker av scooterkjøring, omtalt i 

flere avisartikler der hun selv truer med tiltak overfor eventuelle ulydige 

scooterkjørere.    

 

Hun setter også politimesteren i knipe da det viser seg at en scooterkjører i en annen 

kommune blir tatt for ulovlig kjøring i Maria Collet Sælør’s regi.  Men de vrir seg 

selvsagt unna tilslutt etter mye om og men og avisartikler. 

 

Det interessante er at OJE også fikk kjøre fritt og at hun selv senere kom i klemme 

vedr egen  scooterkjøring. 

 

26.06.93.  Avisartikkel i Nordtrønderen & Namdalen av Espen Sandmo. 
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Han skriver om blyforgifting av kyr, påstander om trakassering, psykisk terror, og 

trusler om likvidering.  Nå vil Namdal politikammer etterforske saken. 

 

Sitat. 

Saken heller mot den ene av partene (OJE), som sier at han aldri har vært inne i 

Fiskådalen i fjor sommer.  Hva skulle jeg OJE) der å gjøre.  Det er Østby som har 

beiteretten, og ikke jeg, sier naboen som ikke utelukker at kyrne kan ha fått i seg bly 

andre steder enn inne i selve dalen. 

 

Østby og en kamerat fra grenda mener naboen har kommet med trusler om likvidering 

og at en verre katastrofe kan komme til å skje inne i Fiskådalen denne sommeren om 

kyrne blir sendt dit også i år.  Politiet bekrefter at anmeldelser er henlagt. 

Sitat slutt. 

 

Venstres representant i kommunestyret, Leif Mørkved, forlanger at noe må gjøres, 

men politiet har tydeligvis gitt ham forståelsen at de skal gjøre noe, forstår man 

journalistens fremstilling riktig.   

 

Vi må også notere oss at adv Haugland er styreformann i avisen. 
 

27.06.93.  Telefaks til adv Sørum fra Marianne Østby. 

Sitat. 

Mamma og pappa og Ingrid Lene reiste til Stavanger torsdag kveld.   

 

Før de dro hadde pappa kunstgjødsel (nitrogen) på innjorda, og jeg fikk dermed 

beskjed om å passe på at hverken kyr eller hester kom på innjorda, da nygjødsla eng 

er giftig. 

 

Fredag den 25.06.93, på formiddagen, kom Otto kjørende med den blå traktoren sin til 

søppelplassen.  (anm. Han har søppel plass nedenfor fjøset vårt).  Jeg satt nedenfor 

huset sammen med hundene.  Han kjørte videre oppover veien bak fjøset.  Så hørte 

jeg at han stoppet opp litt, og så kom han nedover igjen og kjørte hjem. 

Etter en liten stund gikk jeg og Torstein for å se hva han hadde gjort.   

 

Han hadde åpnet grinden til hestebeitet.  Da måtte vi flytte hestene til ett beite på 

gårdsplassen.  Vi var redde for at hestene skulle komme seg ut hvis Otto åpnet grinda 

flere ganger, sign mø 

M kopi til Espen Sandmo og Gjensidige, Steinkjer. 

Sitat slutt. 

 

Alle dyrleger kan fort bekrefte hva som skjer når hest og krøtter har beitet på 

nygjødslet mark.  De er vanskelig å berge liv i slike tilfelle. 

 

28.06.93.  Faks til adv Sørum fra Stavanger, der vi ber ham følge opp telefaksen fra 

Marianne, ta kontakt med Politimesteren, samle sammen tidligere episoder, og få 

stoppet dette tøvet.   

 

Blyforgiftning eller nitrogenforgiftning er like farlig.  Nitrogen virker i løpet av 15-20 

minutter og er vanligvis vanskelig å kurere. 
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Vi stiller spørsmålet om vi kan forsvare oss selv eller hvem andre skal gjøre det? 

 

29.06.93.  Telefaks til adv Sørum fra Stavanger. 

 

I flg tlf fra Torstein var grindhåndtaket med feste revet, som igjen krever stor kraft. 

 

Tydelig spor etter hærverk.  

 

Vi ber Sørum gi beskjed til politifullmektig Aune, og vi regner med at OJE har sine 

gode forklaringer. 

 

30.06.93.  Brev fra adv Sørum. 

 

Sitat. 

Forholdet til Otto J Elden. 

 

Jeg bekrefter herved at mitt kontor de siste døgn har mottatt diverse telefakser. 

Det har ingen hensikt å drive og sende nye anmeldelser til Namdal Politikammer. 

Det vil bli oppfattet som primitiv kverulering også fra vår side.   

 

Dette med unntak for saken om blyforgifting og trusler mot Jan Gartland. 

 

Det vises i den sammenheng til vedlagte kopi av mitt svarbrev til Haugland.  Jeg 

sender forøvrig kopi av advokat Hauglands brev. 

M. Hilsen P S, og undertegnet i hans fravær J S. 

Sitat slutt. 

 

Da er spørsmålet, hva gjør mann så? 

 

Jo, de rike har nå adgang til å leie inn ett sikkerhetsselskap, men hva fanken er 

egentlig dette for noe tøv!  Jeg ringer til Sørum. 

 

Saken om blyforgiftning og Jan Gartland er allerede lagt til siden av politiet. 

 

30.06.93.  Brev fra adv Sørum til adv Haugland.  Nå blir det mere fornuft i 

papirindustrien. 

Sitat. 

Saken om blyforgiftning av buskap tilhørende Endre Østby var ikke en del av 

forliksforhandlingene.  Saken er forøvrig for alvorlig til det, ikke minst på bakgrunn 

av de fremsatte trusler mot Jan Gartland.  Det forventes fra Endre Østby’ s side at 

politiet av eget tiltak etterforsker den saken, m h sign i fravær JS 

Kopi til Namdal politikammer pr faks 

Sitt slutt. 

 

Nå, ja, de kloke strides, men de må jo bare drive ap med dette. 

 

Adv Haugland vil ha det til at jeg er vanskelig å ha med å gjøre, OJE burde få drive på 

som han vil, vi burde være noe mere romslige!   
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Det er det vi har vært, og av den grunn tapt, vi burde flyttet med det samme 

problemene oppsto. 

 

Fra Frigg-feltet kommer følgende brev: 

30.06.93.  Til Endre Østby, fra firma NEC. 

Vi vil gjerne takke deg for et godt samarbeid og god hjelp i forbindelse med 

kontormodulene på QP og TCP2. 

Vi ønsker deg en god sommer og håper på et godt samarbeide på fremtidige 

prosjekter. 

Med vennlig hilsen NEC 

Sign Jan Egil Braut, Aslak Næss. 

Sitat slutt. 

 

01.07.93.  Avisartikkel skrevet av Espen Sandmo I Namdal Arbeiderblad. 

 

Redaktør er Georg Bondø.   

 

En håndskrevet bunke papirer er blitt innlevert på redaksjonen om natten, 

underskrevet Oddvar Leirvik, og Sandmo skriver en artikkel uten noen hemninger. 

 

Vi fikk senere kopier av det håndskrevne, det var en blanding av store og 

småbokstaver.  Jeg har aldri sett noe lignende.   

 

Den tidligere pensjonerte læreren, Hr. Bakkan på Høylandet, som hadde hatt Oddvar 

Leirvik i Norsk på skolen, mente at Oddvar Leirvik ikke hadde klart å få ned 

innholdet selv, han hadde fått hjelp av noen andre med teksten til innlegget i 

Namdalsavisen. 

 

Redaktør Bondø lovet å dementere inneholdet, men det ble ikke gjort, Bondø var med 

det Widerøe flyet som falt ned i Overhalla, rett før landing i Namsos, og man ville 

ikke mase mere på redaktøren om saken. 

 

Det man ikke visste da, var at OJE og Leirvik, hadde kopiert artikkelen og sendt den 

til Elf Stavanger og ut til Frigg feltet, slik at den var satt opp på oppslagstavlene.   

 

Jeg ble selvsagt spurt hvorfor jeg ikke hadde dementert artikkelen. 

 

Adv Sørum anbefalte å ikke gjøre noe med den, folk glemte fort, sa han.   

 

Vel, men det skrevne ord blekner sakte. 

 

Sitat. 

Bilde i avisen av Oddvar Leirvik.  Av Espen Sandmo. 

 

Leirvik hevder å ha bygdefolket med seg i sitt skarpe utfall mot Endre Østby, og det 

han sikter til er Østby’ s behandling av sine foreldre.   

 

Oddvar Leirvik er oppvokst som nærmeste nabo til Endre Østby.   

 

Min nå avdøde far ble plaget og trakassert av Endre Østby etter 1989.   
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Han rett og slett terroriserte foreldrene mine, som er handikappet.  Faren min var en 

nøye person som ville ha alt i orden rundt hus og eiendom.  Han pusset og stelte på 

Bjørlivegen som går forbi huset vårt slik at ikke støvplagene skulle bli for store.  

Østby kom flere ganger kjørende med gravemaskinen sin hit, bare for å snu og kjøre 

hjem igjen. Han hadde ofte kjettinger på maskinen selv om det var midt på sommeren 

for at det skulle støve ekstra mye.  Østby kom også med beskyldninger om at far 

hadde stjålet ved hos ham, men veden hadde han fått hogge hos en annen nabo, 

hevder Oddvar Leirvik.  Naboene Østby og Leirvik kranglet også om et gjerde 

mellom de to eiendommene.  Østby hevdet det stod i vegen for hestene hans, og at 

faren min skremt vekk hestene på ridesenteret hans.  Han truet med både det en og det 

andre, og dett gikk så hardt innpå far at jeg i hui og hast seint en kveld måtte kjøre 

hjem fra Åsen for å være hos foreldrene mine, sier Leirvik.  Oddvar Leirvik sier de 

tok kontakt med lensmannen for å få være i fred for Østby, men han påstår naboen 

fortsatte som før.  Østby fortsatte med det jeg vil kalle terror mot faren min, og det 

gikk så langt at far ikke turde vise seg utendørs,    Han fikk nervemedisin for angsten 

sin, og han fikk store psykiske problemer.  Jeg mener Østby hadde en god del av 

skylda for det, sier Oddvar Leirvik.  I fjor døde Leirviks far, og sønnen forteller at 

moren, som fortsatt bor i Bjørlia, ikke tør å ha ytterdøra åpen lenger, selv når hun er 

hjemme.  Nå har jeg og flere andre i bygda sett oss leie på at Endre Østby plager 

mennesker rundt seg.  Skal Bjørlia atter bli rolig og fredelig, må noe gjøres, og jeg 

mener myndighetene må kunne ta tak i problemet.  Og problemet er Endre Østby, 

bade etter mitt og andres skjønn, sier Oddvar Leirvik. 

Sitat slutt. 

 

Normale personer i nærmiljøet hadde vel ikke det store problemet med å forstå at 

dette var noe tøv, men det er verre når det kommer på oppslagstavler i andre deler av 

landet og på arbeidsplassen. 

 

Det ble fortalt at Leirvik hadde oppholdt seg sammen med OJE noen dager i forkant, 

så det var nærliggende å tror at OJE var den egentlig forfatteren.   

 

Om leseren også husker den 7 siders anmeldelsen på Overhalla 

lensmannskontor, forfattet av OJE mot min person, den fiktive anmeldelsen leste 

jeg første delen av, og advokatene på min side ble nektet innsyn.   

 

Det var nok ikke for ingen ting at Flågan og Aune foretrakk å holde seg på parti med 

OJE, også når man ser hva media kan skrive.   

 

Hva hadde skjedd med Flågan om Espen Sandberg hadde skrevet noe av det OJE 

filosoferte om lensmannen! 

 

Vi ville bevise at det var noe tøv, men Sørum var ikke enig, det ville ikke hjelpe, vi 

hadde tapt. 

 

Jeg satte kjettinger på denne gravemaskinen og fikk ordnet med filmapparat.   

 

Kjørte forbi med maskinen for å vise at en traktor ikke virvler opp støv, en gammel 

Zetor med påmontert graver er ikke akkurat noen fartsmaskin.   
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Heldigvis passerte det samme dagen flere biler, og da så man nødvendigvis støvskyen 

etter dem, men ikke etter traktorgraveren, så denne episoden var vi heldige med.   

 

Denne sekvensen er arkivert.   

 

Gjerde mot hans eiendom har ikke jeg.  Det er Elden og Sagvik som er naboer til 

Leirvik.  Noe gjerde har ikke Leirvik inne på Fylkesveien, det er Sagvik som har det, 

og ikke ved Leirvik’ s eiendom. 

Grunnen til at Espen Sandmo satte inn artikkelen var sikkert det at den var 

håndskrevet og signert.  Sandmo sluttet i Avisen, så fikk ikke noe mere kontakt med 

ham. 

 

03.07.93. En tre siders rapport til adv Sørum og fjorten punkter hvor vi dementerer og 

forklarer noe av omstendighetene rundt Leirvik, også hvilken person han er osv,. 

 

16.11.93.  Leserinnlegg i Namdal Arbeiderblad fra Kirsti Mulstad. 

Sitat. 

Idyllen i Bjørlia. 

Jeg kom over en notis i avisa av torsdag 1. juli, der det ble skrevet om den brutte 

idyllen i Bjørlia.  Det var strid mellom Oddvar Leirvik og Endre Østby, blant annet 

om ridesenteret.  Det har kommet en del anklager angående ridesenteret og ledelsen 

der.  Jeg vil gjerne kommentere forholdene i Bjørlia i den tiden jeg jobbet der som 

rideinstruktør.  Det var forøvrig sommeren –89 og –90.  Jeg var med på hver en eneste 

ridetur i disse periodene.  Jeg kan bestemt avkrefte at på disse rideturene ble Leirviks 

plen ødelagt.  Jeg fikk høre da jeg ble ansatt hos Østby at Leirvik ikke var særlig 

begeistret for hestedriften.  Derfor la jeg opp til å ikke provosere vedkommende 

heller.  Da ridefølget passerte eiendommen til vedkommende, red vi på motsatt side 

av hvor huset og den berømte plenen hans lå. (Anm. Plenen er inngjerdet mot 

fylkesveien i god avstand på andre siden av veigrøften).  At vi skulle hatt rasteplass 

der er bare tøv.  Hvorfor i all verden skulle vi ha en rasteplass bare 100 meter fra 

ridesenteret når vi skulle mange kilometer inn i dalen, og kanskje opp få fjellet? 

Jeg fikk vite om flere episoder med Leirvik, blant annet at minstejenta Østby hadde 

flere ganger kommet gråtende hjem fra ridetur, fordi Leirvik enten hadde ropt til 

henne, eller sent hund på hesten hun red.  Jeg kan ikke bekrefte at dette faktisk har 

skjedd, det har bare blitt meg fortalt av jenta selv.  Men jeg har ingen grunn til å tvile 

på det hun har sagt. 

Det var også et bilde av Oddvar Leirvik i avisen.  Jeg har aldri sett vedkommende før, 

jeg vet kun hvor huset hans er i Bjørlia.  Jeg kan ikke forstå at jeg kunne ha provosert 

han på noen måte.  Ikke har jeg snakket med ham, og når vi passerte eiendommen 

hans, red vi bestandig på motsatt side av hvor huset stod.  Hvis det er provokasjon, så 

vet ikke jeg.  Jeg kan ikke la være å kommentere påstander som Leirvik har ut av seg i 

denne artikkelen.  At Østby skulle ha trakassert og terrorisert disse stakkars folkene, 

kan jeg ikke forstå.  Jeg har verken oppfattet Østby som voldelig eller psykopatisk, 

som Leirvik mener han er. 

Jeg må bare si at disse to sommerene på Bjørlia har vært en fantastisk opplevelse som 

jeg aldri ville vært foruten.  Familien Østby har vært kjempeflotte, og slike gjestfrie 

folk skal man jaggu lete lenge etter.  Man føler seg virkelig velkommen i den 

familien, og det skal de ha all ære for. 

Sitat slutt. 
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Oddvar Leirvik svarer på denne artikkelen i OJE’ s penn noe senere, men det blir bare 

noe tøv, samme taktikken som vi har observert tidligere. 

 

22.07.93.  Faks til adv Sørum hvor vi ber ham stoppe gravearbeidene inne på vår 

parsell 80/18.  Han er observert å ha kjørt innover beltemaskinen sammen med Leif 

Tore Flaat. 

 

28.07.93.  Rapport, Ingrid Lene. 

Sitat. 

Den 27/7/93 red jeg på hest innover veien i Fiskådalen.  Grinden ved Trångan var 

åpen. 

OJE holdt på der inne med traktoren. 

Jeg lukket grinden to ganger. 

Han tok i stedet og surret grinden fast i åpen stilling med jerntråd. 

Jeg fjernet denne og lukket grinden og red hjemover. 

Grinden ved broen over Fiskåelva er fremdeles i bruk, sign ilø 

Sitat slutt. 

 

Sjekk notatblokken hvor du bør ha skrevet at OJE påstår å aldri frekventere 

Fiskådalen! 

 

30.07.93.  Rapport fra TB. (Torstein Benum). 

Sitat. 

Primo uke 28/93, dvs 12/7 og 13/7 1993 foretok OJ Elden rundballepressing på jordet 

tilhørende 80/13 Fagerhaugen. 

Jeg holdt på med malerarbeider på huset 80/13 i samme tidsrom.  Rundballepresserne 

brukte innkjørselen til 80/13 under innhøstingen, Datobilde er tatt.  Sign TB. 

 

Tilleggsbemerkninger 30/7/93. 80/13 er blitt benyttet av OJE også i vår og i begge 

høstersesongene i 1992.  Han har foretatt gjødsling både med kunstgjødsel og 

blautgjødsel. 

 

I juni 1992 skiltet han sin egen vei vestenfor 80/13 til ”Privat vei og for camping 

gjester”.  Samtidig tar han seg til rette på annens manns eiendom, i dette tilfelle 80/13. 

 

Grensemerke i sør østre hjørne av 80/13 ble fjernet i 1992/1993.  Midlertidig merke 

montert juni 1993 ble fjernet under ovennevnte forhøsting 12/7/93. 

 

Samtidig kan nevnes at grensemerke nordøstre hjørne av bnr 80/19 ble fjernet høsten 

1992.  sign tb 

Sitat slutt. 

 

Enda en av mange foreteelser er blitt nedskrevet, og vi har som tidligere nevnt fått 

beskjed om å arkivere mest mulig opplysninger. 

 

30/7/93.  Spørsmål fra Gjensidige om skaderapporten på en blå Datsun, som har 

kommet i veien for nedfallsgranene til OJE. 

 

30/7/93.  Spørsmål vedr anmeldelser fra OJE vedrørende scooterkjøring, sendt 

Namdal politikammer. 
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Gammel kontrakt fra Elden/Klingen til Gartland vedr veirettigheter over 80/4,15 i 

forbindelse med opparbeidelse av vei til Fiskaadal vestre, over eiendommen 80/4,15. 

Fiskåhaugen, som tilhører Jan Gartland. 

 

I pkt 9 siteres følgende:  Veibyggeren setter opp og vedlikeholder en grind over veien, 

plassen der grinden skal plasseres anvises av eier av Fiskåhaugen, (dvs Gartland). 

 

I samme kontrakten gis Gartland rettigheter til å bruke veien til Fiskådal, så hvorfor 

skulle OJE senere nekte ham å bruke den.  Se tidligere skriv vedr Jan Gartland og 

trusler fra OJE. 

 

På notatblokken din skal det nå være notert fra tidligere brev fra OJE, 

hvor han påstår at det er han som grunneier som bestemmer grinden’ s 

plassering og tillater Gartland å kjøre etter veien.. den tinglyste 

kontrakten/tinglyste skjøte, er altså verdiløst.  I hvertfall fra politiet, 

sorenskriver og advokaters sider. 
 

12.08.93.  Kommentarer til OJE`s påståtte grensetvister. 

 

Jeg refererer til Statens Kartverk hvor Tor Eldar Veie var leder for 

oppmålingsarbeidet.  Rent tilfeldigvis fikk jeg se en notisbok fra oppmålingen 

15/8/1980 av Nordtug/Elnan, bilde nr J 06.  Vedlegger kopi av kart og notisbok. 

 

12.08.93.  Brev til adv Sørum hvor han blir bedt om å saksøke Leirvik for sine usanne 

uttalelser i Namdal Arbeider blad. 

 

04.10.93.  Brev til OJE v/adv Haugland. 

Sitat. 

Vedr. Tidligere kommenterte fiske- og jaktrettigheter. 

 

Vi har forsøkt å sette garn på Jan Gartland’s fiskevald. 

 

De to gangene det er forsøkt med to garn, har de blitt totalt innestengt.   

 

OJE har fylt opp hele området med sine egne garn, og av de personer han leier ut til. 

Fastboende hyttefolk ved elvemunningen, har telt over 150 garn som tilhører OJE, 

pluss den mengden som tilhører leietakere. 

 

Samtidig rapporteres det at OJE leier ut og tar seg betalt for småviltjakt på 80/18 

Østby. 

OJE bes redegjøre for ovennevnte forhold. 

Det kan i tillegg opplyses at Jan Gartland har heller ikke hatt muligheten for å sette 

garn i år. 

M h eø 

Sitat slutt. 
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Anm.  Det er umulig for Jan Gartland å opprettholde rettighetene sine, politiet har gitt 

beskjed om at de ikke bryr seg om eiendomsgrenser.  Det bare sjekker om 

garnsettingen er iflg fiskeforvalterens regler.   

 

Man setter garn etter anadrome fiskearter på sandgrunna i hele gyteperioden.  

 

P.g.a. av fiskeoppsynet har laks og sjøørret blitt kjørt ut av distriktet for lagring og 

salg. 

 

Gyteplassen ligger på vannskillet, og er endeplassen for gytefisken som går opp fra 

Namsen og Bjøra.   

 

Den passerer også Eidsvatnet og Grongstadvatnet før den kommer til Øyvatnet og 

gyteplassen ved Fiskåa. 

 

OJE har i alle år oppgitt falske fiskerapporter til fiskeforvalter Anton Rikstad, som har 

gitt tillatelse til garnfiske p.g.a. at hovedparten er røye.   

 

Han har selvsagt sine egne vitenskapelige forskningsresultater fra elven, men de siste 

30 årene har ikke fisken fått anledning til å gå opp. 

 

I hele det nevnte vassdraget er det derfor bare OJE som har kunnet fiske etter 

anadrome fiskearter med garn på gyteplassen.   

 

Valdeierne i vassdraget har i mange år forsøkt å stoppe dette gytefisket, for å få 

beholde sportsfisket i elvene mellom Namsen og Øyvatnet, men uten å lykkes. 

 

Samtidig har det blitt lite røyr i vatnet, slik at det tidligere og normale vårfisket etter 

røyr ble mindre.   

 

Isfisket etter røyr ble vanskeligere og det hadde betydning for turismen fra Sverige om 

vinteren. 

 

For oss hadde ikke dette noen særlig betydning, vi har tatt historien med for å belyse 

hvilke krefter som ligger bak OJE’s vilje og evner til å tvinge igjennom sine krav og 

ideer. 

 

OJE burde hatt en stilling sammen med likesinnede i næringslivet eller staten, 

distriktet ble for lite for en mann med slike uheldige visjoner! 

 

- Faks sent til adv Sørum fra Frigg feltet. 

 

Sitat. 

Jeg reiser fra Frigg i dag til Stavanger, og videre til Bergen i morgen tidlig. 

 

Ankommer hotel i Levanger fredag kveld 8/10/93. 

 

Pr tlf i går hørte jeg at OJE strever med å få til ett så kalt borgervern. 
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Samtidig hadde Mary Sagvik gått hardt ut mot Tove Fjerdingen og forlangt at 

hun måtte bestemme seg for å ta parti. 

 

Opplysningene kommer fra sønnen til OJE, som bor i Stavanger.  Han har litt 

forbindelse med Fjerdingen, og har fått opplysningene derifra. 

Mary Sagvik er gift med Sigbjørn Sagvik. 

 

Tove Fjerdingen har tidligere klaget over å ha blitt truet av OJE. M h eø 

Sitat slutt. 

 

Anm.  Familien til OJE hadde flyttet bort fra 80/7.  OJE bodde der sammen med 

samboeren Åse Pedersen som hadde flere voksne barn. 

 

OJE hadde i flere år vært i konflikt med fam Fjerdingen på 80/1,16.   

 

Han mente å ha odelen til hovedbølet 80/1, som Terje og Tove Fjerdingen fikk overta. 

 

 

Kjenner ellers lite til forholdet, annet enn de historiene som florerer.   

 

Vi prøvde senere å få Terje Fjerdingen til å vitne om ett besøk fra OJE der han stilt 

opp med kniv.   

 

Han ville ikke, Tove Fjerdingen lovte vår advokat å stille opp, men trakk seg samme 

dag som rettsmøtet.  Det ble tilslutt ingen som ville vitne mot OJE. 

 

Det tyder på at de tok truslene alvorlig.    En annen ting er å sladre om ting, man får 

muligens ett annet forhold til saken når man skal vitne i retten, og man finner fort ut at 

det beste er å holde tyst. 

 

11.10.93.  Faks fra adv. Sørum hvor han lister opp 13 punkter med tvister fra 

OJE, de består av tidligere påstander og nye har kommet til. 
 

11.10.93.  Faks til adv Sørum kl 2000 vedr gravearbeider på vårt område 80/17.  Vi 

refererer til tidl skriv. 

 

OJE kom sammen med Westgård og gravemaskin, og begynte å renske tidligere 

anlagte vei.   

 

Ved ankomst en skråning lenger inne, hadde noe av veien rast ut, så det var for smalt 

til å passere med tømmerlass.   

 

Da jeg ikke var forhåndsvarslet om gravearbeider, gikk jeg innover.  OJE skulle i 

stedet kjøre opp i tidligere spor etter en tømmermaskin. 

 

Dette skulle være midlertidig for vinterens transport av tømmer. 

 

Da jeg komme tilbake, finner jeg ham på grensen til 80/11, og han er i ferd med å 

fjerne den store staurgrana.  Jeg karte å hindre ham i å felle den, men røttene var 

allerede ødelagt, og grana står fremdeles, men er uttørket. 
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Han lovet så at dette også var midlertidig, etter som han hadde gravd ut det beste 

dyrkingsområdet, og samtidig hindret planering av området med bulldoser.  Kan lett 

vises ved befaring. 

 

(anm. I ettertid mens jeg har vært borte har han gravd lengre. 

Veien har senere ikke vært i bruk.   

 

Myrområder innenfor lot seg ikke kjøre, og han brukte i årene etter å kjøre over 

innmarka, mellom Rabben og Sagvik).  

 

Det ble vanskelig å bevise datoene for dette gravearbeidet. 

 

Westgård hadde sent ham regninger, men vi fikk dem ikke p.g.a. utestående betaling, 

og jeg tror ikke det var ønskelig med utestående regninger som ikke er betalt, vedr 

ligningsvesenet.   

 

Tror man måtte skatte av utestående fordringer, men er ikke sikker.   

 

Der er noen regler jeg ikke kjenner til.   

 

I retten senere fikk Westgård problemer med husken.  Betalingen er sannsynligvis 

utført med svarte penger fra salget av laks og sjøørret til Sverige og andre.    

 

Kopier er i dag arkivert av adv Sørum.    

 

Vi hadde fått 3 skogsveier arbeidet av gravemaskin på parsellen som var innkjøpt for 

dyrking iflg plan fra jordstyrekontoret og Fylkeslandbrukskontoret.   

 

Sorenskriver Kobro klarte ikke å feste seg ved den kontraktfestede veien som var 

tegnet inn på tilbudet, kjøpekontrakten og kartet, noe merkelig forresten.   

 

Skulle nesten tro han saboterte det hele.   

 

Sørum hadde jo tatt det opp i skriftlig form med politimesteren at Flågan og Kobro 

var kamerater, og at de brukte å tilbringe fritiden sammen.   

 

Jeg husket at sorenskriveren svarte på dette i skriftlig form at det stemte, og de også 

brukte å drikke kaffe sammen! 

 

Disse tvistene til OJE gjorde at vi ikke fikk dyrket opp 80/17 innenfor tidsrammen og 

vi mistet derfor tilskuddene.  Noe som sikkert lå i planene til OJE. 

 

Men leseren ser sikkert at det er nokså tidkrevende å holde både advokater og politi 

med lesestoff! 

 

På nytt svinger historien innom fordelen det kunne ha vært med en prest. 

Denne historien hadde nok løst seg fra prekestolen! 

 

Denne historien blir før eller senere sent til menneskerettighetsdomstolen, og der blir 

den selvsagt oppfanget som noe regelrett tøv, bade p.g.a. lover og annet byråkrati. 
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Ute i den lille verden ser man at paven bruker å trå til når det er på det verste, til og 

med i skuddsikker bil. 

 

11.10.93.  Brev fra adv Sørum til adv Haugland. 

 

Han skriver om kompliserte tvister, voldgiftsdom og refererer til avgjørelser i 

Høyesterett.   

 

Sterke saker for en husmannsønn! 

 

11.10.93.  Ett 10 siders skriv til Namdal Herredsrett fra adv Sørum..     

 

Det legges til grunn tidligere skriv og påstander, intet nytt! 

 

I ettertid ser man at man burde stilt vanlige fornuftige krav og spørsmål, og ikke latt 

seg provosere av disse finurlige påstandene fra motparten!   

 

De hadde kommet på arenaen for å villede. 

 

11.10.93.  Kommentarer til adv Sørum på to sider der man tar med de indisier og 

beviser som skal til for at retten bør forstå at OJE ikke er troverdig og har diktet opp 

det meste. 

 

11.10.93.  Fakskopi  av brev fra adv Haugland til adv Sørum. 

 

Sitat. 

 

Otto Elden har gjort meg oppmerksom på at jeg glemte å ta med et forhold i mitt brev 

Av 8. oktober d å til Dem. 

 

Under forliksforhandlingene i Bjørlia 11.juni d a ble de, av Endre Østby gitt løfte om 

at Otto Elden skulle få bruke veg nr 3 inntil saken endelig var avgjort.   

 

Samtidig lovet Endre Østby å fylle igjen det avløp han hadde laget i delt mellom veg 

nr 1 og veg nr 3 p g a ett oppstått vanndike p.g.a. Otto Eldens angivelige selvtekt på 

hans eiendom. 

 

Slik gjenfylling har ikke funnet sted. 

 

Otto Elden vil i nær fremtid ha stor bruk for nevnte veg.   

Jeg ber Dem derfor gi Endre Østby nødvendig beskjed om å oppfylle sitt løfte av 11. 

juni d.å. 

M h a h. 

Sitat slutt. 

 

(Se etterfølgende bilde 15 og 16.  Det er kun vann som renner over veien, og det 

hindrer ikke transport med traktor. Drensrøret er for lite, og det der OJE og Leif Tore 

Flaat som selv har laget til dette.   En hvilken som helst idiot ville sett at vannføringen 

over veien ikke er det samme som en avgravd traktorvei.   Bildene 17, 18, 19 og 20 er 
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vedlagt på de neste sider, for å vise historikkens latterlighet i det hele.)
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Den stiplede linjen mellom ( 1 A) og ( 3 ) på det neste bildet, kartskisse av 

Drikkevannstilførsel 80/11/93, viser hvor vannkummene er plassert og hvor plastrøret 

til  gårdsplassen er lagt. 

Den såkalte eksisterende vei er inntegnet fra opprinnelsen av kartet, langs 

Kvennbekken, på vestsiden av kartet, 80/7. 
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Tidligere tømmertransporter fra 80/7, før hogstforbudet i 1980, er blitt gjort på 

vestsiden av Kvennbekken, hvor det er flatt og tørt landskap nordover, som kan 

brukes både vinter og sommer. 

 
 

Dette burde ikke adv Haugland ha skrevet.  Han var på befaring den 11/6/93, men han 

kom ikke lenger enn til veikrysset mellom gårdsveien og Fylkesveien.  Det var 100 

meter opp til nevnte ”dike” (se vedl bilder), og dit ville han ikke gå. Diket eller hullet, 

var noe OJE hadde gravd opp for å hindre vår ankomst.  Vi har flere datobilder og 

filmsekvenser som viser at dette er noe oppdiktet tøv fra OJE sin side.  Noen titalls 
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meter ovenfor dette vannet som renner over veien, er det store hindringer for traktor 

på sommerføre, stein, stubber, store hull og videre med blautmyr, før man kommer 

frem til ett eventuelt hogstfelt.   

 

Tidligere tømmertransporter har alltid vært basert på kaldt vinterføre.  Det hadde vi i 

1993/1994. 

 

Det nevnte ”dike” er ett hull som OJE har gravd med hjelp av innleid gravemaskin, i 

den hensikt å hindre oss farbar vei mellom vei nr 1 og 2 over til vei nr 3.  Ikke nok 

med at vi ikke får dyrket området, men vi kommer heller ikke frem. 

 

Leseren vil le seg fordervet når han får se tilgjengelige datobilder og film. 

 

Bildene ble vedlagt som bilag og bevis i etterfølgende rettsbehandling og til politiet 

som ikke giddet å gå frem til plassen, når de først hadde kjørt 70 km fra Namsos og 

Overhalla.   

 

Man skulle da tro at 100 meter i tillegg, ikke var noen hindring.  Men det beviser at de 

ikke var interessert, og det var noe annet som lå bak, og som kanskje viser til det 

uttrykket lensmannen brukte å si ” det e mykji dokk itj veit”! 

 

I slike tilfeller savner man advokater som forholder seg til advokatforeningens regler 

og loveverket generelt. 

 

Denne gangen var også politi og lensmann med, så det beviser godt nok at slaskene 

ikke var interessert. 

 

Jeg fikk bestandig beskjed om å holde meg i bakgrunnen, og som husmannsønn 

var ikke det noe problem.  Det var alltid OJE som fikk prate og peke. 
 

Denne episoden blir omtalt flere ganger ifbm bilder og filmsekvenser. 

 

Området på 80/7 nord for det omdiskuterte veiproblemet, hadde ikke lenger 

hogstmoden skog, og området er også innlemmet i hogstforbudet fra 1980.  Det 

tømmeret som er blitt tatt ut utenom dette regelverket, er blitt nedkjørt over flat og 

tørr mark vestenfor Kvennbekken på området til 80/7 og med eget lunnerom ved 

fylkesveien i samme område.  I dette veiområdet på vestsiden av Kvennbekken var 

det ikke nødvendig med gravemaskinarbeider, lett fremkomst med tømmertraktor 

over alt. 

 

Det forteller om hvor oppkonstruert disse rettssakene var. 

 

Leseren begynner sikkert å ane konturene av en oppsigelse av advokaten. 

 

12.10.93.  Faks til adv Sørum. 

Sitat. 

Tillegg til notat.  P.g.a. veistenging, stenging av vann, tvister om leiekontrakter, 

adkomst, lar det seg ikke gjøre å fortsette driften med turisme, ridesenter, 

aktivitetssenter, gårdsbruk. 

Driften er derfor i hovedsak nedlagt. 
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Leiekontrakter bes derfor forlenget uten vederlag for 20 år. 

Det tar tid å komme i gang på nytt, og det blir neste generasjon, om disse er 

interessert. 
 

Ref vannleveranser fra vannanlegg tilhørende Terje Fjerdingen på 80/7. 

Terje Fjerdingen driver anlegget, mens 80/13 og 80/7 betaler vannavgift pr i dag. 

Hvorfor skal OJE kunne stenge vann til 80/13? 

 

Samme sak over til 80/11.  Det er vel Terje Fjerdingen som må ta seg av en eventuell 

avstenging. 

 

Vannledningen ligger delvis nedgravd. 

 

Hovedventil for tilførsel til 80/11 er stengt av OJE på campingplassen. 

 

Sender tegninger og brev vedr ufullstendig utbygd kloakk 80/13 sendes pr post i dag. 

(kopi av pålegg fra Miljøvernavd, Fylket). 

Her må tenkes på ekspropriering for adgang vann og kloakk til 80/13. 

Samtidig må vannkummer nord for 80/17 sikres, eksproprieres. Der er tilsig flere 

hundre meter nordover, og eventuelt anleggsarbeide der, vil ødelegge eksisterende 

drikkevann. 

Kartskisser sendes pr post.  M h eø 

Sitat slutt. 

 

Man bekrefter her at slaget er tapt, det er umulig å holde på lengre, og ingen 

hjelp fra advokater og politi. 

 

OJE har vunnet og har kontroll på media og bygdasladderen, også fordi han 

ikke vil gjøre noe annet, og han stortrives med det, uten tvil så har han kommet i 

en posisjon han liker. 
 

 

13.10.93.  Utkast for underskrivelse av Voldgiftsavtale. 

 

Adv Sørum mener at lagdommer Buer vil være en mere fornuftig løsning enn å kaste 

bort tid på sorenskriver Are Kobro. 

 

13.10.93.  Et to siders svar på refererte punkter fra adv Sørum, sent pr faks. 

 

13.10.93.  Faks fra adv Sørum der han korrigerer mine påstander om nødvendigheten 

av å legge ned driften eller at vi ikke kan drive på lenger. 

 

Sitat. 

Når det gjelder ditt tilleggsnotat konsipert 12 d m kl 0700 bemerkes at det vil være 

kvalifisert utaktisk på det nuværende stadium å gå ut med en generell påstand om 

nedleggelse av turisme og ridesenter på grunn av O J Elden.  Det ville være å tro at vi 

er så store ”hærførere” at vi kunne slå hele verden i ett eneste ”slag”.  Det får vi 

eventuelt komme tilbake til, når vi har fått utfallet av de tvistene som allerede er høyst 

vitale. 

Sitat slutt. 
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Fra min balkong føler jeg at ”linerlen med cerebral parece” har flydd seg bort, 

og langt fra virkeligheten. 

 

Advokatkontorets vegger skjermer nok noe fra virkeligheten, men vi får bare 

høre etter, og stole på erfaring og viten.   

 

Man savner presten, noen som kan trøste, men man er alene, og Vår Herre gir 

ingen tegn. 

 

Familien blir plaget, de yngste går på skole og får høre mye rart, noen skal 

jobbe, og byråkratiet blir vanskelig når en subsidiert bedrift går i oppløsning. 
 

I resten av henvendelsen fra adv Sørum, går det i repetisjon, for tjuende eller førtiende 

gang brev, kontrakt og datoer for kjøp og overtakelser. 

 

I ettertid når jeg skriver dette, og har fått redigert dokumentener, bilder og film etter 

dato, ser jeg at adv Sørum med letthet kunne ha fulgt våre anbefalinger om å kontakte 

henholdsvis banksjef Jonny Kongsmo, førere av de involverte gravemaskiner, de 

ansvarlige fra Høylandet kommune og jordstyre, Fylkeslandbrukskontoret, 

Landbruksbanken, Kontorsjefen i Sparebanken, Hr Lagesen, som fikk sparken etter at 

han ”hemmelig” ga meg en kopi av kladden til møteboken for banksjef Kongsmo. 

 

Fylkeslandbrukskontoret var nøye oppdatert med hva som skjedde til en hver tid. 

Alle involverte visste at OJE hadde forlangt papirene brent og at avtalene var 

kansellert!   

 

Adv Sørum kunne fått så mange vitner han kunne ønsket seg. 

 

Flyfoto fra tidligere, bekreftet Statkart sine opptegnelser over veier og grenser, det var 

ikke noe å diskutere.   

 

Hovedsaken var å finne de embetsmenn som var villige til å håndheve de eksisterende 

grenser og avtaler. 

 

Om noen ville ha ny grensegang eller driftsutgreiing var det bare å gå til 

jordskifteretten, og rekvirenten måtte ha belaget seg på å betale.   

 

Det var ikke OJE og adv Haugland interessert i, OJE ville kverulere, mens adv 

Haugland og adv Sørum var interessert i å tjene penger.   

 

En voldgiftsdom ga bare nye regler, som OJE nødvendigvis ville unngå på sin måte.   

 

Leseren vil nødvendigvis ikke være enig, men som historiker i dette vanviddet, finnes 

det ikke avtaler, tilrettesettelser eller skylddelinger som OJE kan følge.   

 

Det ligger bare ikke til hans psyke siden fødselen. De eneste som har klart å 

samarbeide med ham, er de som har gitt han regelrett juling, og det stemmer med 

psykologiboken. 

Karl Flaat hadde ”samarbeide” med ham.   
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Jeg kom en gang inn i huset til Karl Flaat mens han ga OJE juling inne i stuen.  Litt 

blødende og forslått kom nå OJE seg hjem. 

Ved besøk hjemme hos OJE senere på kvelden, fant jeg ham i en liten barneseng, full 

som en alke, urin og ekskrementer over hele poden.  Faren, ordføreren, kjørte ham til 

psykiatrisk avd ved Namdal sykehus samme kveld.   

 

Dette er noe som ikke jeg har noe med, men leseren får en bekreftelse på poden's 

syke, han passer ikke inn i lover og regler, og det har derfor ingen hensikt å koste på 

flere regler.   

 

Først må man forsikre seg om at han klarer å følge ett samarbeidsmønster og de regler 

man allerede har. 

 

23.10.93.  Brev til redaktøren i N & N, 7800 Namsos. 

 

Sitat. 

Ref til tidligere artikler i avisen av Espen Sandmo.eportasje vedr blyforgifting av 

krøtter.  Det ble der sagt at jeg ikke var i tvil om hvem som hadde gjort det.  

 1.Espen Sandmo ble tydelig informert at det var vanskelig å bevise hva som var 

grunnen.  Det ble spurt om han kunne undersøke saken, det var trusler på gang, og han 

fikk komme i kontakt med personen som hadde blitt truet.  Saken ble snudd på hodet, 

det er lett å bevise at utsagnene er feil. 

2. Reportasje fra Oddvar Leirvik via Espen Sandmo. 

Jeg har mottatt rapport og brev fra andre som har kjennskap til saken.  Spørsmålene 

fra utenforstående er hvilken avis/redaktør kan la slikt svineri gå i trykken uten å 

informere de involverte, spesielt når man til en hver tid har en faks tilkoblet. 

Sådan journalistikk gjør det mulig å slippe ut feilaktig opplysninger og utsagn, for å 

skade andre, la oss kalle det en løgnhistorie. 

Er det da mulig for meg å skrive en artikkel, og vedlegge rapporter og brev? 

Det er heller ikke mulig å gi fra seg densiste opplysningen uten å være garantert hva 

som går i trykken, om da redaktøren er interessert i å skrive noe som helst. 

Kan man skrive under ordet fritt? 

Når man vurderer personen O. Leirvik, som har skrevet kladden for Espen Sandmo, så 

er det grunn til å tro at O. Leirvik er den som skal saksøkes eller politianmeldes.  

Strafferammen for sådan falsk ”informasjon” i media er fra 2 til 3 års fengsel om man 

ikke kan bevise sine påstander.  I ett sivilt søksmål er det antagelig ikke mange 

kronene å hente, men man kan få motbevist påstandene. 

Jeg vil gjerne høre fra de pr brev før 15. november 1993, m h eø 

Sitat slutt. 

 

En ny generaltabbe fra min siden, man skulle aldri ha snakket til en journalist eller 

stolt på en sådan! 

Espen Sandmo uttalte senere, at han var ute etter å skaffe avisen lesere, og det var det 

avisen skulle leve av. 

 

Vi skal også senere komme noe mere innpå Sigbjørn Leirvik og hans fortellerglede 

rundt i kommunen.  Det var vanlig at kona, Beate, måtte kjøre han rundt til de 

forskjellige gårdene, både sør og nord i distriktet, og det var de prominente personer 
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han besøkte.  De likte selvsagt å få besøk med mye sladder, det er nokså vanlig i dette 

distriktet.  

  

På arbeidsplassen min i det internasjonale miljøet med over 1200 ansatte av mange 

nasjonaliteter, bare i Norge, ble man regelrett utstøtt av det gode selskap om man 

snakket negativet om andre og laget fiktive historier.   

 

Det var rett og slett ikke akseptert, og det ble sett på som noe svineri. 

 

CIA og KGB er profesjonelle på sådan krigføring, men det burde ikke kopieres til 

distriktsnorge! 

 

25.10.93.  Brev til kommuneingeniøren. 

Man ber om at OJE fjerner de siloballene som tetter igjen bekken og ved flom høst og 

vår, fører til avgravd fylkesvei.  Nevner at vi er avhengig av vei, når man skal rekke 

flyplassen, og for å komme seg på jobb. 

Arbeidsgiveren tror ikke på unnskyldningene som kommer fra Bjørlia.  Man må selv 

betale for avløser og helikopterutgifter, om man ikke møter opp til rett tid i Stavanger.  

Dette vet OJE fra tidligere, og han ser derfor sine fordeler i å sabotere fremkomsten 

mest mulig. 
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25.10.93.  Brev fra redaktør Georg Bondø i Nordtrønderen & Namdalen. 

 

Sitat. 

Din henvendelse av 23.10.93.  Nå har ikke jeg fått tid til å se gjennom denne saken, 

men om du har noe på hjertet kan jeg med en gang si at du har full anledning til å 

skrive under Ordet fritt.  Jeg vil derfor tilrå at du sender meg innlegget. M v h sign 

Redaktør G B 

Sitat slutt. 
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Hyggelig brev fra redaktøren.  Nå var han jo som nevnt uheldigvis med i det flyet som 

ramlet ned i Overhalla før landing i Namsos, og at det var andre som skrev i Ordet 

fritt. 

I ettertid ser man at det hadde liten betydning. 

 

29.11.93.  Kopi av brev fra adv Haugland til adv Sørum vedr voldgiftsavtale, og hvor 

han imøteser en umiddelbar avklaring i forhold til Endre Østby på dette punkt. 

 

01.11.93.  Kopi av Felles Prosesskrift til Namdal herredsrett fra adv Haugland og adv 

Sørum om at de opplyser om inngått utenrettslig forlik i saken som går ut på at 

nærværende tvist skal behandles ved frivillig voldgift.   

 

Partene er enige om å begjære saken hevet som forlikt.   

 

Forliket omfatter også saksomkostningsspørsmålet.  Forkynnelse av 

hevningskjennelsen frafalles, underskrevet Namsos 1/11/93 og Levanger 2/11/93, 

signert av begge advokatene. 

 

03.11.93.  Kopi av rettsbok fra Namdal herredsrett. 

Sorenskriver Are Kobro avsier følgende kjennelse: 

 

Stevning i saken innkom til Namdal herredsrett 240293. 

I prosesskrift datert 011193, mottatt retten 031193, begjærte partene saken hevet. 

Retten finner på bakgrunn av dette å heve saken i medhold av tvistemålslovens § 100. 

Partene bærer selv sine omkostninger.   

 

05.11.93. To brev,    

Kommentarer og fire spesifiserte kartskisser med nummererte punkter og vegtraseer, 

stier osv. 

Dette for å viser advokaten hvor OJE har hatt sine arbeider med innleid gravemaskin 

på vår tinglyste eiendom/parseller.   

 

Våre embetsmenn burde forstå at innkjøpt område i 1987 for oppdyrking og 

eksisterende vei inntegnet på gjeldene kart og tydelig vist på tidligere flyfoto, ikke er 

tildelt OJE og gravemaskinkjører Leif Tore Flaat for å lage veier etter egene ideer og 

uten at det er nødvendig for noen som helst drift.   

  

Men Lensmann, politi og sorenskriver lot seg ikke imponere av slike kriterier og 

parametre! 

 

Parsellen var planlagt oppdyrket av landbruksmyndigheten og var en nødvendighet 

for vårt behov for beite og slått.   

 

Derfor ble også kjøpetillatelsen og konsesjonssøknaden godkjendt av Høylandet 

kommune og Nord Trøndelags fylke landbruks myndigheter! 

 

I kjøpekontrakten fra OJE står det også skrevet at parsellen skal oppdyrkes, og 

det må han jo nødvendigvis ha glemt! 
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Heller ikke har de omskrevne inntrengere spurt om lov, og det har vært vanlig i flere 

land at folk spør om lov, om nød og behov skulle tilsi behov for hjelp og tillatelser! 

 

Men som sagt, det er noen som ikke gjør det! 

 

08.11.93.  Brev til adv Per Sørum. 

 

Sitat. 

Vedr. Lagret silofor.  Ref. Vedl kartskisse, lagring av siloballer 80/11/93. 

I uken før jeg reiste til Italia, 24/10/93, ble det oppdaget hull og kutt i siloballene, som 

var lagret i pkt 1.  Kråka hadde også plutselig gått til angrep på de samme.  Noe av 

skadene var rene kutt, mens andre var etter en stang.  Man kunne se at siloen var trykt 

ned igjennom, noe som ikke fuglenebbet gjør. 

Vel, nok om det, ingen vet hvem som har gjort dette. 

 

Det som forundrer meg litt er følgende. 

Da vi om lørdagen den 23.10.93 flyttet ca 70 rundballer fra pkt 1 til pkt 2 for å legge 

dem på en oversiktlig plass fra bolighuset og i nye poser, observerte andre 

familiemedlemmer at OJE var ved pkt 4 bakom trærne med kikert. 

Han hadde kjørt bilen dit, og hadde oss under oppsyn. 

Da han forsto at vi hadde oppdaget ham, kjørte han ned til pkt 3 og brukte kikerten 

derifra.  OJE er ikke kjent for å bruke kikert til fugleobservasjoner eller følge med 

atferden til andre dyr som elg eller rådyr. 

Dette er skrevet som en info.  M h eø 

Sitat slutt. 

 

08.11.93.  Brev til adv Sørum. 

Sitat. 

 

Vedr avisartikkel i Nordtrønderen & Namdalen, skrevet av Oddvar Leirvik, Bjørlia, 

7977 Høylandet. 

 

Er det ikke fornuftig at du skriver ett brev til vedkommende og spør om han virkelig 

mener det som ble skrevet, og at utsagnene må falle på sine egne urimeligheter. 

 

Samtidig bør det nevnes at strafferammen for feilaktige utsagn i media er opp til 2 år, 

i verste tilfelle 3 år, og at man har muligheter til å gå til sivilt søksmål. 

 

Kan man spørre om hvordan han har tenkt å bevise sine utsagn? 

 

Personlig tror jeg han er brukt av OJE og S. Sagvik. 

 

Noe må gjøres i denne saken, jeg synes det er helt vanvittig at denne artikkelen skal 

være oversett fra min side.  M h eø 

Sitat slutt. 

 

08.11.93.  Brev til adv Sørum med spesifisert kartskisse og forklaring og anmodninger 

om hjelp for å drikkevannstilførselen i orden. 
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12.11.93.  Faks til adv Sørum. 

 

Sitat. 

Vedr drikkevannskummer. 

 

Det rapporteres hjemmefra at OJE kjører med traktor ovenfor vannkummene.  

Vennligst gi beskjed til OJE via adv Haugland, at aktiviteter i tilsiget for 

vannforsyningen ikke tolereres uten spesielle avtaler.  Referer til trusler om ”sakte 

forgiftning” i fjor, og da han kjørte traktor på vinterføre frem til grøften som gir tilsig 

til vannkummene, og laget hull i snøen og ned til grøften ovenfor kummene. 

 

For øyeblikket er det ikke noe som tilsier normale aktiviteter i området, derfor har han 

noe på gang, og bør absolutt få beskjed snarest mulig. 

 

Heller ikke skal nevnte tilsig graves vekk, om han har fått noen beskjed fra deg om å 

gjøre om kanalsystemet i forbindelse med tidligere flomvann.  M h eø 

 

Sitat slutt. 

 

 

Det foreligger også ett vitneutsagn fra Åshild Solum Gartland vedr trusler om 

forgiftning fra samboeren til OJE, Åse Pedersen. 

 

14.11.93.  Handskrevet telefaks til adv Sørum fra Marianne, med skisser av veier og 

kopier av bilder, kartreferanser, fra hans arbeider på vår eiendom! 

Vær obs på at de følgende arbeider foregår på vår tinglyste eiendom 80/17. 

 

Sitat. 

Ang prosjekt av Otto Elden 13.11.93. 

 

Leif Tore Flått kom med lastebilen og maskina si ca kl 1000 den 13.11.93.  Han 

parkerte nede ved postkassen (gårdsveien), kjørte av maskina på ”Rabben”.  Kjørte til 

søppelplassen og videre opp over skogsvei. Se kart. 

Vi (mammaog jeg) dro til Høylandet.  Kom hjem ved 13-tiden. 

Jeg gikk med en gang oppover veien for å se hva de holdt på med.   

 

Da fikk jeg se at både Otto & Leif T var der med traktor og gravemaskin.   

 

De planerte ut gamle stier, ryddet bort stein, jord, trær og røtter.  Jeg fikk tatt noen 

bilder, men ikke så tydelige fordi jeg gjemte meg i skogen.  Så gikk jeg nedover for å 

hente mamma.  Da jeg var på vei nedover, måtte jeg krysse veien de holdt på med. 

Leif Tore så meg og ”bærtet” etter meg.  Jeg bare sprang videre.   

 

Så ble mamma med opp.  Vi lusket omkring i skogen for å se litt nærmere på hva de 

holdt på med.  Dette var ved 15-tiden. 

Da var Otto og Leif Tore i ferd med å avslutte arbeidet. 

 

Jeg og mamma gikk på åkeren og stod og så på da de kom kjørende ned veien ved 

stor-grana.  Mamma stod på veien og jeg i grøfta.  Så kom de mot oss, Otto først.  

Mamma måtte flytte seg for ikke å bli påkjørt.  Da åpnet Otto traktordøra og sa ”Jeg 
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er ikke redd deg, sjø” mens han kjørte videre.  Mamma bare lo og vi gikk nedover mot 

gården.   

 

Leif Tore ropte også ett eller annet etter oss, men det hørte vi ikke tydelig nok til å 

forstå hva han sa.  Så kjørte de videre, gravemaskina på lastebilen og rett hjem. 

I dag den 14.11.93, har jeg vært oppe i skogen og jeg har tatt en del bilder av 

veiprosjektet.  Videre har jeg tegnet en skisse over hvordan de kjørte og hvor de har 

lagt rør i grøftene! 

V h m ø 

Sitat slutt. 

 

 

Skissen refererer til11 stk vegtraseer, alle på 80/17 Østby.(Østli eller på enkelte kart 

Kvennenget). 

Vedlagte kart viser hvor de befinner seg i forhold til siste rev fra Statkart. 

Kopier av tjue datobilder, med referanser og dato, er vedlagt. 

 

Anm.  Her savner man igjen presten.   
Hjelpen fra advokaten uteblir selvsagt, det blir mere og mere innlysende at vi taper en 

opplagt sak p.g.a. en tufs til advokat. 

Erfarne folk sier han har kun praksis som forsvarsadvokat for småkjeltringer i 

Levangerdistriktet, og at vi ikke kan regne med noe bedre. Eldre forsvarsadvokater er 

kjent for å bli noe slappe etter å bli vant til å tape det meste i retten. 

 

Etter telefoner til advokaten blir man enig om at han må reagere med noe! 

 

15.11.93.  Brev fra Sørum til adv Haugland, 

hvor han, som vanlig, i sin høflige beskrivelse av vanviddet, og ønsker en noe mere 

moderat oppførsel fra motpartens side.  Han gir samtidig beskjed om at han er opptatt 

med annen sak ved Inderøy herredsrett. 

 

Vi har ikke prest, vi har ikke lensmann, vi har ikke politimester og vi har ikke 

tillatelse til å gjøre noe selv som kan stoppe denne fremferden! 

Ja, hva skal man gjøre i en sådan stund? 
 

Man kan selvsagt la de holde på.  Men hva skjer ved en senere befaring når byfolk og 

våre utmerkede embetsmenn skal vurdere landbruk og skogsveier. Veiene er jo der, 

og har vært der, tror de, i vårt tilfelle tror vi, at de kommer til å tro det! 

 

For tidligere befaring har jo gitt oss en pekepinn om at tidligere eksisterende vei, 

karter og kontrakter ikke gjelder, men at ”å–ta-seg-tilrette-loven” og ”sedvaneretten” 

har stor betydning.   

 

Er det dette OJE forsøker å utnytte?   

 

En psykopat utførerer ikke rasjonelle handlinger i følge advokatene.  

 

Han går heller ikke å stoppe i følge politiets embetsmenn.   
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De blir verre når de kommer ut etter en event frihetsberøvelse, og det er fremdeles 

mye vi ikke forstår, sier lensmannen! 

 

Ja, det må det være og helt sikkert, vi er ikke lenger i tvil, men det går ikke an å skru 

tiden tilbake!  

  

Det vil også ganske sikkert få store konsekvenser for landbruksdriften og avtaler med 

landbruksmyndigheter og avgiftsmyndigheter. 

 

Så kommer enda en løgnhistorie! 
 

15.11.93.  Brev fra OJE til adv Haugland. 

 

Sitat. 

 

Orientering sak Endre Østby. 

Lørdag 13 d m hadde jeg grøftemaskin som tidligere fortalt.  På turen inn skjedde 

ingenting slik at vi kunne arbeide hele dagen med en del veireparasjoner. 

 

På turen ned blev gravemaskinkjøreren fotografert men han fikk ikke se hvem som 

var fotograf.  Dette skjedde ca 100 m inn på mitt område. 

 

Da vi skulle returnere ned etter omtvistet skogsvei sperret Astrid Østby veien med å 

stå midt i veien. 

 

Jeg fikk til å passere ved å kjøre av veien og forbi.  Etter å ha passert ho gav jeg 

følgende kommentar ”D er så barnslig Astrid at du må gå å legge deg”. 

 

Hennes kommentar var at jeg måtte gå å a meg en tablett.  Gravemaskinkjøreren Leif 

Tore Flått kjørte rett bak meg og så episoden. 

 

Til slutt kjørte vi ned å reparerte der veien var avgravet.  (Anm. Se bilde 15 og 16).   

Røret var gjenfylt med sand og blev så skadet under opp graving at det måtte skiftes. 

 

Regning på dette må vi ta med senere. 

Jeg oppfattet dette som en ren provokasjon men meget barnslig, men en ser tydelig at 

Astrid Østby er like oppfinnsom som sin mann.   

 

Det skal ble spennende å se om veien får være i ro når Østby kommer hjem. 

Dette til orientering. Sign OJE 

 

Sitat slutt. 

 

(Rettskrivningen er noe forandret, men er fremdeles noe spesiell.) 

 

Bilder 15 og 16 beviser løgnhistoriene til OJE.   Vi skal ikke beskyldes for å grave av 

en vei, som har en 5 cm dyp renne som resultat av overvann etter ett tett 40 millimeter 

drensrør.  Når det ikke regner, kan man kjøre over med bil, og dette er jo bare 

bagateller i forhold til veiens beskaffenhet lenger oppe i parsellen. Ulendt terreng og 
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blautmyr gir ingen videre ankomst med traktor.  OJE bruker dette for å drive ap med 

oss og politiet.   

 

Nevnte tømmerveier på 80/17 er avhengig av barfrost på myrene lenger oppe, Det er 

heller ikke noe tømmer å hente i dette området grunnet mangel og hogstforbud.   

 

Tidligere år har han kjørt vest for Kværnbekken på eget område 80/7 som er flatt og 

tørt land, uten behov for gravemaskinarbeider.   

 

Det er små kvantum, noen få lass med tømmerbilen.  

 

Dette forteller bare hvordan politiembetsmenn kan være og hvordan advokatene tjener 

penger.  Men det er plagsomt for oss som skal være nødt til å være med på dette.  Man 

finner ingen utgang fra dette helvete.  Kupuleren,  useriøse advokater og embetsmenn 

gir, som historikken skriftlig bekrefter, OJE adgang til å terrorisere oss til vanvidd! 

 

Man savner også besøk på selve stedet, fra advokatene og politiet.   Landbrukssjefen 

var for feig til å hjelpe oss.  Han hadde tildelt OJE tilskudd som ikke tålte dagslyset, 

og han var derfor kneblet. OJE viste også om andre historier som ikke var til 

landbrukssjefens fordel. 

Nå var det på sin plass og vise hvem som taler sant og usant. 

 

16.11.93. Brev fra adv Haugland til adv Sørum. 

Via faks. 

 

Sitat. 

Jeg viser til Deres brev av 15 d m.   

 

Jeg beklager først at jeg ikke fikk ringt Dem opp slik avtalt sist søndag 14 dm.   

 

Dette hang sammen med at jeg er angrepet av særdeles plagsom forkjølelse som har 

gjort meg nokså indisponert. 

 

Jeg har i dag konfrontert Otto Elden med Deres brev av 15 dm m/vedlegg. 

 

Jeg kan melde tilbake at Otto Elden bestemt fastholder at alt arbeide utført lørdag 13 d 

m er foretatt inne på hans egen eiendom.  Det eneste unntaket herfra er at han fylte 

igjen det avløp som Endre Østby hadde laget i delet mellom veg 2 og 3.   

 

Dette i samsvar med Deres muntlige tillatelse sist uke.   

 

Sitat slutt. 

 

(Anm. Bilde 15 og 16 viser at OJE har gravd opp dette diket eller hullet på nytt, for å 

legge ned ett nytt drensrør med for liten kapasitet.   

 

Samtidig hindrer dette diket/hullet oss adgang til vår egen veiadkomst.   

 

Dette er på vår eiendom 80/17.   
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Husk at vi har allerede mottatt skriftlige henvendelser fra politi og advokater om at 

dette hullet eller diket skal graves igjen.   

 

Klarer leseren å skjønne dette vanviddet?   

 

Bilde 22 og 23 viser at OJE har trillet rundt med traktoren i veigrøften nedenfor 

utløpet til dette drensrøret.    Hadde han latt dette vær i fred, hadde det ikke vært noe 

problem). 
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I så henseende presiserer Otto Elden at han ikke på noen måte har skadd, event akter å 

skade, Endre Østbys vannkilde.  (Anm. Bilde 55 viser traktorspor etter OJE og 

området ovenfor vannkummene.) 

 

Parallelt med Deres brev av 15 d m har forøvrig Otto Elden også tilskrevet 

undertegnede s d    
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Brevet er altså skrevet uten at Elden var kjent med innholdet i Deres brev. (Anm. 

Dateringen er konstruert)   

 

Til deres orientering vedlegges kopi av dette. 

 

Østbys reaksjon på de tillatte arbeider gjør ikke Otto Elden særlig optimistisk med 

tanke på det forhold at parten må leve tett nær hverandre både før, under og etter 

voldgiftssaken.  Mh adv a h 

 

Sitat slutt. 

 

Her ser man at det er behov for ny advokat. 

 

Haugland er flink og bruker alle triks, i men han burde melde seg ut av 

advokatforeningen, for han vet at OJE lyger   

 

Det har vi hørt via omveier. 

 

Det er klart at OJE gikk hjem og skrev dette brevet etter å ha møtt på Astrid og 

Marianne. 

 

Man kan spørre seg hvorfor går ikke Sørum ut med de bevisene han har fått på bordet 

og hvorfor berammer han ikke en befaring øyeblikkelig!   

 

Slike løgnhistorier er viktig å få bevist på stedet i slike tider, men han gir blanke! 

 

19.11.93.  Rapport fra Marianne til adv Sørum pr faks. 

 

Sitat. 

 

Fredag 19.11.93. kl 1455. 

Ca kl 1405 kjørte Otto med traktor oppover veien forbi storgrana (ved innjorda).  Ca 

kl 1450 kom han kjørende ovenfor padocken (hestegjerdet), låven og leskuret.   

 

Han kom over innjorda vår, og kjørte kanskje fort. 

 

Jeg så Otto for sent il at jeg kunne ta bilde av han på innjorda. 

 

Otto visste ikke at pappa var kommet hjem fordi bilen var parkert i garasjen. Pappa 

kom hjem ca 1445. 

 

Da jeg var på tur med hundene tidligere i dag, fikk jeg denne kommentaren av Leif 

Tore Flått: ”Har du ikke med deg fotografiapparatet? Du må da ta bilde av oss!?” 

 

Dette skjedde i grustaket hos Terje Fjerdingen hvor de holdt på med gruskjøring,  

 

sign Marianne Østby. 

 

 

Marianne fortsetter på neste side i samme faks. 
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Kommentarer til brev fra OJE til Haugland 15.11.93. 

* Da Astrid stod midt i veien, var det ikke Otto som passerte ved å kjøre av veien og 

rundt!  Det var mamma som gikk av vegen og inn på innjorda.  Otto kjørte bare rett 

frem. 

* Da han passerte henne sa han ikke ”du er så barnslig Astrid at du må gå å legge 

deg!” 

Han sa:” Jeg er ikke noe redd deg, sjø”. 

* Mamma sa heller ikke at han måtte gå å ta seg en tablett, som Otto skriver.  Mamma 

sa ingen verdens ting.  Hun bare lo, og vi gikk videre ned mot gården. 

Alt dette stod jeg å så på, og det som Otto hevder skal blitt sagt, er ikke sant! 

 

Sign Marianne 

 

Sitat slutt. 

 

Nå vel, hva mener leseren, advokaten i Levanger samler papir, ikke tvil om det. 

 

19.11.93.  Brev fra adv Sørum til adv Haugland. 

Sitat. 

Jeg viser til brev fra Dem og ”note” fra Otto J Elden i anledning ”grensetrefningene” 

sist helg. 

 

Familiens Østbys opptreden og reaksjoner må selvsagt ses i lys av det forhold at de er 

redd for hva Otto J Elden kan finne på rent fysisk.  (anm han burde også tatt med rent 

kjemiskt!)   

 

Dette på bakgrunn av tidligere erfaringer.   

 

Astrid Østbys påståtte uttalelse må ses i lys av dette. 

 

På vegne av Endre Østby vil jeg gi behørig tilsvar i saken etter at Endre Østby har 

foretatt nødvendig befaring.   

 

Jeg sender imidlertid kopi av dette brev til Endre Østby med krav om at han ikke gjør 

noe i forhold til Otto J Elden uten å ha konferert med meg, slik at jeg kan ta opp 

forholdet med Dem. M h dikterte av adv Sørum og undertegnet i hans fravær, akaa. 

 

Sitat slutt. 

 

Man har sitt arbeid ute blant flere nasjonaliteter, og arbeidet er krevende, ansvarsfullt 

og krever avslappende friperioder.   

Ja, man gleder seg til man får komme hjem til fredelige omgivelser. 

 

Man savner presten og hjelpen fra det ukjente og guddommelige, måtte det finnes noe 

overnaturlig som kunne komme til hjelp! 

 

Jeg kommer meg hjem og opp til 80/17, tilhørende Østby fra 1987. 

Det er ett lite guddommelig skue som venter på en jordnær husmannsættet 

tulling.  Her får man endelig se hva man har rotet seg bort i. 
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Det ene er nå OJE, men at han kan få en slik oppbakking av andre, det er 

uforståelig! 
 

Man lager ett kart, tegner inn referansepunkter, og fakser ett referat til adv Sørum på 

to sider vedl kartet. 

 

20/11/93.  Faks til adv Sørum. 

 

Sitat. 

 

Ref gravemaskinarbeider utført av OJE og Leif Tore Flått 13/11/93, og til faks 

14/11/93 fra Marianne. 

 

Vedl kartskisse 05/11/93 med ny påtegnelse datert 13/11/93. 

 

Vennligst observer at pkt 5 er flyttet nordover, og må betraktes som en rettelse til 

tidligere kartskisser vedr veier. 

 

Følgende rapporteres etter befaring av EØ og Marianne 20/11/93. 

 

Ved pkt 7 er ikke tidligere nevnte dike blitt drenert med trør og gravd over, for å gi 

adgang til vår egen transport av ved.    

 

I stedet for har det blitt gravd ett større hull, både i dybde og flate, dvs at krysset 

mellom ”eksisterende vei 1” pkt 1 og vei 3 pkt 3, er blitt flyttet nordøstover inne i 

dyrket land, tatt seg godt til rette og gravd ut jord under røtter til grantrær.   

 

En utidig fremgangsmåte.   

 

Marken er frosset, så det er vanskelig å forandre på dette før man får mildvær. 

 

Vei nr 2 er rensket, de tidligere dype, meget dype, rennene etter skogsmaskinen og 

overflatevann, er jevnet igjen med masse fra den høye ryggen i midten.   

 

Således er en tidligere ufremkommelig vei for traktor og traktorgraver, plutselig blitt 

en meget fin traktorvei. 

 

I pkt 9 er det nedlagt ett rør over veien som allerede er halvveis tett er jord og is som 

er svulmet opp.  Flomvannet vil fortsatt komme her, det viser også tidligere erfaring.   

 

Det er kanalen langs vei pkt til pkt 9 som må omlegges. 

 

Ved pkt 8 er en annen flomgrøft blitt gravd igjen og vei 6 lagt over og ned mot dyrket 

land 80/17. 

 

Sti 6 er altså rensket og planert fra pkt 9 til pkt 8.  Flomvatn vil også følge denne 

veien og nedover dyrket land, men ikke til bolighusene, som tidligere diskutert.   

 

Her var det tidligere en liten trebro for scooterkjøring.   

 



 

Side 93 av 138 

 

93 

Denne er fjernet.  Synd, for vi bygde den i fjor.  Lagde trebro av tømmer, ettersom 

drensrør ikke klarer å holde flomvatnet unna nylandet.  Dette må fjernes av meg når 

jorden tiner opp. 

 

Fra pkt 6 og 8 til pkt 2 er det også rensket vei etter samme tømmermaskinen.   

 

Nye idiotiske avløp (uten rør) er lagt ned mot beiteområdet. 

 

Her var det tidligere laget ett avløpssystem for å holde mest mulig av beitemarken 

intakt.   

 

Dette må jeg gjøre om selv.   

 

Denne veien går i grenseland.  Det er vanskelig å sikte grensen igjennom granskogen 

og over topper i terrenget.   

 

Men la oss si veien på sørsiden av grensemerket, dvs 80/17. 

 

Pr i dag vil vi få flomvatn fra nordligste pkt 6 og enda lengre nordover, nedover 

(sørover) mot bolighuset.   

 

Jeg har tidligere i år laget en renne i pkt 11, men siden isen kamper opp i kaldt vær, 

kan man ikke regne med at flomvatn stopper her.  Samtidig er det en renne som må 

renskes hver vår. 

 

Ved pkt 10, ca 20 meter ovenfor vannkummene har han kjørt frem til med traktor, der 

grøften med tilsigsrør fra ett sandområde lenger oppe.  (vanskelig å bevise hem som 

har gjort dette, men bare OJE som er i området, andre ville blitt observert). 

 

En liten del av dette røret er fjernet, og det lot seg ikke reparere i dag, så lenge det er 

frosset is. 

 

Plassen er eksakt den samme som han kjørte frem til siste vinter, og laget ett hull 

gjennom snøen til vannet i samme grøft. 

 

Som en konklusjon kan man si at OJE og Leif Tore Flaat har benyttet anledningen 

godt.   

 

Det kan nå være mange eksisterende veier å disputere om. 

 

Leif Tore er gift med Torill, som er sekretær på landbrukskontoret, så begge de to 

kjenner godt til sakene, og at han arbeider på vårt område.   

 

En gravemaskinkjører skal gi beskjed når han vet at han utfører ulovlige handlinger, 

ellers kan han selv belastes for de samme ugjerninger.   

 

Han var også meget involvert med familien Leirvik’s tiltak i de senere årene, og han 

har sikkert fyrt godt oppunder her.  Marianne har tatt en del bilder som kan være til 

hjelp.  En befaring er selvsagt bedre.  Hun får lage ett album med referanser til vedl. 

Kartskisse. 
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Jeg vil ha området stengt for OJE og hans medhjelpere, til rettssaken er over. 

Samtidig vil jeg på nytt minne om 80/13, der OJE to ganger har fjernet grensemerket i 

nordøstre hjørnet, for siden i to år, fortatt 4 høstinger, og brukt området for maskin- 

traktor- og scooterkjøring.  Han har vei til området i nordvestre hjørnet.  Denne hadde 

han stengt for oss allerede i juni etter kjøpet av 80/13. Vedl kartskisse, sign eø 

 

Sitat slutt. 

 

Noter på blokken at vei nr 2 ble reparert av beltemaskinen.  Senere går OJE til 

rettssak og påstår at ikke veien kan benyttes.  Ved hjelp av film klarer vi å 

overbevise sorenskriveren om at vi snakker om og beskriver en bilvei. 

Kjøretøyene trafikkerer veien i flere gode filmsekvenser. 
 

Man kan ikke vente at en bymann og forsvarsadvokat forstår noe av dette, og heller 

ikke forvente at han tar seg tid eller prøver på å forstå det. 

 

Det har vist seg i ettertidens rettssaker at advokater ikke leser korrespondansen og ei 

heller får med seg det en selv synes er viktig. 

 

Nå kan det også være at advokaten er på nivå med dommeren, og er like langt i fra 

forståelsen, eller forstår på ett tidlig tidspunkt, at dommeren ikke kommer til å 

skjønne det, og derfor anser slaget for tapt.  Dette er noe man overhører i 

advokatsamtaler. 

 

Men hva er egentlig vitsen med advokater i denne saken? 

 

Hvorfor skal vi ha flere regler og avtaler, når vi ikke klarer å overholde de vi 

allerede har? 

 

I trafikksammenheng blir man fratatt sertifikatet om man ikke holder seg til reglene! 

 

Er det ikke noen som skal steppe inn og verne om en persons eiendeler? 

 

Vel, politiet har nå, om du har notert riktig, flere ganger i skriftlig form gitt beskjed 

om at det ikke er deres oppgave! 

 

Og da stiller jeg spørsmålet til de herrer justis- og landbruksminister, hvem skal 

så ta seg av saken? 
 

Er det virkelig slik at det blir nødvendig å ringen flyttebyrået? 

 

Presten har vi ikke sett noe til, slike herrer tar altså helst parti med bygdesladderen’s 

gode selskap! 

 

Flyfoto fra Fjellanger Widerøe A/S, 13.06.1980, anl nr 6375, J6, Solveig Ramsø, 

forstørr grad utsnitt 30 x 40 15X er mottatt og bekrefter diskuterte grenser og veier. 

Det er i grunnen ikke så mye å krangle om, skal man stole på fotografen og flyets 

navigatør. 
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23.11.93.  Faks fra adv Sørum hvor han ber meg sett opp i punkter hva OJE har 

foretatt seg i det siste. 

 

23.11.93.  En to siders Faks til adv Sørum hvor jeg svarer på henvendelsen og gir ham 

noen av punktene, han er allerede orientert og krav er stilt pr faks og tlf. 

 

Sitat. 

 

Konkrete krav er følgende: 

 

1.  OJE må øyeblikkelig redegjøre for sine gravemaskinarbeider på 80/17 og 80/11 de 

to siste ukene.  Veitracene bes inntegnet på kart og overlevert innen utgangen av 

denne uke. 

 

2.  Avtalen i sommer var at ingen skulle foreta seg noe før tvistene var løst i retten.  

Grind i Fiskådalen ble ikke fjernet og nå er det foretatt veiarbeider på 80/17 og på 

grensen til 80/11. 

 

3.  Avkjørsel i kryss mellom ”eksisterende vei 1” og omtvistede veier 2 og 3 er ikke 

utbedret. 

 

4.  Flomproblemet er ikke løst, det er nå blitt verre etter siste graving. 

 

5.  Tidligere flomgrøft ovenfor nyland er igjengravd og eksisterende trebro fjernet av 

OJE.  Han bes forklare hensikten ved hjelp av kartskisser.  Frist slutten av denne uke. 

 

6.  Det er foretatt traktorkjøring frem til vanntilsiget for vannkummer.  Han bes 

forklare hvorfor. Spilloljesøl, diesel etc. aksepteres ikke i nevnte område.  (anm.  

Dette er ett sumpområde hvor traktoren vanskelig tar seg frem, og OJE har til vane å 

kjøre seg fast, og her vil han benytte sjansen) 

 

7.  P.g.a. av vedkjøring og rydding fra 80/17, vil OJE få tildelt en av de tillagete 

veiene, mens de andre blir omgjort i forbindelse med adkomst og flom.  Det må også 

være i hans interesse så lenge han selv har laget dem i siste uke. 

 

Fiskådalen: 

8.  Ved grustaket i Fiskådalen er det en veiadkomst til beiteplassen som er halvveis 

avgravd.  Dette bes ordnet for bil og traktor adkomst. 

 

Grenser: 

9.  Oppfatter siste henvendelse fra OJE vedr veigraving at han ikke har vært på 80/17.  

Det oppfattes som en ny grensetvist. OJE bes ordne med grensegang.  Det blir etter at 

Njål Sødal har fått ordnet med kart hvor avtalt grense og oppmålte grenser er 

påtegnet. 

 

10.  Det er foretatt veiarbeider i retning av 80/18 i Fiskådalen.  Det kan oppfattes som 

han planlegger hogst på grensen til 80/18 eller i Stortverrådal.  Derfor må grensen til 

80/18 blinkes, og eventuell veitrace over 80/18 til Stortverrådal stikkes og avtale 

gjøres med hensyn til miljø og opprydding. 
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11.  Hans siste brev til Haugland om hva Astrid hadde gjort og sagt, er feil.  Han bør 

få beskjed om at historier som ikke kan bevises og som han forteller på bygden, må 

opphøre.  Han nevner Leif Tore Flått i samme sak. OJE bes forklare seg nærmere. 

 

12.  Leif Tore Flått er mye sammen med fam Leirvik. (ref avisartikkelen) og anser 

ham som ett dårlig vitne. 

 

Tidligere nevnte kartskisse 80/17 bes sent Njål Sødal.  M h eø 

 

Sitat slutt. 

 

Adv Sørum sendte kopi av min henvendelse direkte til adv Haugland. 

 

23.11.93.  Målebrev kart for 80/17 mottatt fra Njål Sødal, Statens kartverk mottatt.  

 

Han skriver at målepunkt GR2 er gjeldende, og om nye tvister skal 

kommuneingeniøren kontaktes.   

 

OJE hadde sendt inn manipulert kartskisse over området 80/17 i ett forsøk på å 

minske området enda mere. 

 

25.11.93.  Telefaks til adv Sørum. 

 

Sitat. 

 

Kl. 0950 forsøkte jeg å komme i kontakt med OJE som kom oppover tømmerveien 

med traktor.   

 

Torstein var med som vitne.   

 

OJE stakk av og kjørte hjemover.   

 

Vi bestemte oss for å gå etter for å få en forklaring på hans siste utspill i nærheten av 

vannkummene.   

 

Han kom tilbake med traktoren og prøvde å kjøre meg ned med silotinnene 

foran på lasteren.  Jeg unngikk såvidt med å komme meg opp i egen traktor. 

(anm. Han kjørte silotinnen inn i stigbrettet, 5 cm under foten min mens jeg var 

på vei inn i traktoren). 
 

Han ble tilbudt å bruke sin siste tillagete vei, men truet med anmeldelser og kjørte 

hjem.   

 

Det er helt umulig å få kontakt med vedkommende.   

 

Vi kan ikke slippe han oppover før vi får forklaring på dette med vannet. 

 

OJE virket å være helt ut av kontroll. Sign eø tb 

Sitt slutt. 
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OJE var ikke i noen tilstand for å diskutere og hadde en noe merkelig oppførsel. 

Jeg ringte politifullmektig Aune med det samme og ba ham ta kontakt for å gi OJE 

beskjed om hva vi hadde sagt, og jeg var redd for at han kunne prøve å kjøre ned noen 

på nytt, og det var ikke første gang!  Men det er vanskelig å bevise i ettertid. 

 

26.11.93.  Brev fra adv Sørum til adv Haugland. 

 

Sitat. 

Det vises til telefonsamtale i går ettermiddag.  I telefonsamtalen ble advokatene enige 

om at Otto J Elden skal opphøre å kjøre på dyrket mark tilhørende Endre Østby inntil 

spørsmålet om den gamle veiretten til Fiskådalen er avgjort av voldgiftsretten. 

På den annen side må det være på det rene at Endre Østby for sin del ikke har rett til å 

sperre veier ved å bruke sin egen traktor som veisperring mv. 

Sign adv Sørum i sitt fravær akaa 

Sitat slutt. 

 

Kjører vi traktor på eget område, blir det betraktet som at vi hindrer OJE å komme 

frem på vårt eget område.  Det må være en noe uvanlig beskyldning, også når de 

kommer fra embetsmenn og advokater! 

 

Kommentarer:   

OJE skal kunne se frem til å fortsette å kjøre tulling rundt på innjorda med 

traktorredskaper og scooter, vei eller ikke vei til Fiskådal. Denne veien går lengre vest 

i bygda, forbi Gartland 80/4,15. Noe merkelig.   

 

Veien til Fiskådal er inntegnet på kart fra før og ligger der også til beskuelse.   

 

I alle fall så er det lite vanlig at naboer kan påregnes å kjøre rundt med 

traktorredskaper på innjorda til folk, men jeg forstår heller ikke at advokater skjønner 

bedre, de har vist seg å være en spesiell rase.   

 

De brukbare får fort merkelappen kjendisadvokater.   

 

Scenarioet kan også være, at hvis jeg kjører på en av de 7 veiene på mitt område 

80/7 og møter OJE, så har jeg i prinsippet stengt veien. 

 

Astrid gikk på veien og av veien, og ble i brev til adv Haugland beskyldt for å ha 

sperret veien! 

Og hvem kan ikke påstå noe slikt til sådanne herrer. 
 

Enkelt å se at advokatene leker seg. 

 

Vel, vel, adv Sørum, det er ikke lenge til oppsigelse! 
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26.11.93.  Telefaks til adv Sørum. Kl 1625. 

 

Sitat. 

For andre gang i dag har vi såvidt unngått å bli overkjørt av OJE. 

 

Kl 1530 kjørte jeg og Torstein herfra i retning 80/13. Nede i veikrysset kjørte vi på en 

stor isklump som OJE hadde lagt i gårdsveikrysset.   



 

Side 99 av 138 

 

99 

Da vi gikk ut for å fjerne denne, kom OJE kjørende med tømmertraktoren med laster 

og silospyd.  Vi gikk bort til ham, men han rygget tilbake, og han kom så med full fart 

etter oss.   

 

Jeg kom meg inn i bilen i en viss fart, og Torstein holdt på å bli spiddet, da han var litt 

senere i starten. 

 

Har sjekket nærmere om veien til vannkummene.  Han har hugget grantrær og lauvtær 

for å få til en skikkelig trace.   

 

Området må skjermes, merkes av autoriteter.  Egen merking har liten hensikt. 

 

Aune har ringt en del ganger i dag, han påstår at han har gitt OJE beskjed om å gå av 

traktoren å snakke med oss.   

 

Jeg aksepterer ikke at noen kjører rundt og ikke svarer på tiltale når det er på mitt 

område, og de plasser jeg har lov å ferdes. 

 

OJE må akseptere at vi også kan ferdes på vårt eget område 80/17 og de 

områder som kontrakter tilsier. 

 

Han burde også ha ordnet med veien (diket).  Jeg kommer ikke gjennom med 

maskinen, for hardt.   

 

Derfor må vi ordne oss på andre måter.   

 

Har gitt Aune beskjed om det, og han har akseptert det, om det blir noe mer 

anmeldelser på mandag. 

 

Traktorsporene bekrefter at OJE ikke har vært oppe i hogstfeltet (som ikke eksisterer), 

har kun holdt til i nærheten av drikkevannskilden. M h eø. 

Sitat slutt. 

 

26.11.93.  Telefaks til adv Sørum. Kl 0730. 

 

Sitat. 

Urasjonell handling av OJE. 

1. 25/11/93 kl 1200 ble OJE oppdaget på innjorda ovenfor husene med traktor.  Jeg 

fikk først anledning til å stoppe han med traktoren (min egen), nederst i tømmerveien 

på 80/17. 

 

Jeg spurte om vi kunne se på de gravearbeidene han hadde utført. 

 

Han svarte at han ikke ville snakke med oss, pluss det vanlige preket, og at hele bygda 

lo av meg.   

 

Han gikk hjem uten traktor og hentet den først kl 1500. 

 

En halvtime sener kjørte jeg og Torstein oppover mot vannkummene.   
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Der hadde han laget vei på sørsiden.  Når han har muligheten for å skrape vekk snøen, 

og da vil nødvendigvis vannledningen fryse. 

 

Det har vært kaldt og barfrost, den snøen som kom og som forhåpentligvis vil komme, 

er nødvendig isolasjon. 

 

OJE kjørte altså ikke ”tømmer” i hele går, det er ikke fornuft i det han har foretatt seg.  

 

Myrene nordenfor er ikke tilfrosset skikkelig, og der tørr han ikke kjøre.   

 

Sporene indikerte at han hadde vært flere ganger over innjorden nord for gårdsplassen 

og over nylandet på nordsiden av 80/17.   

 

Han kommer nedover det som tidligere nevnt som vei (sti) til Fiskådalen.   

 

For ikke å bli uten vann, og få slutt på hans påfunn, vil vi i dag prøve ta av ham 

traktoren, om han kommer tilbake. 

 

Det er ikke mulig å la ham fortsette lenger.   

 

Tilfrossen vannledning vil si det samme som at vi blir uten vann til neste vår.  Det 

hendte i tidligere vintre etter tømmerdrift og tømmermaskin i området 80/17, før han 

solgte restene til meg. 

 

OJE hr ikke skog i området, kun ett lite plantefelt som er ryddet for lauvskog.  Det er 

heller ikke adkomst til andre skogområder. 

 

Vennligst gi beskjed om det finnes noen bedre løsninger. M h eø 

Sitat slutt. 

 

27.11.93.  Anmeldelse til Namdal politikammer. 

 

Vi anmelder herved Otto Jostein Elden, adr Bjørlia, 7977 Høylandet for følgende 

forhold: 

 

Den  26/11/93 kl 1530, på kommuneveien, rett mot gårdsveien 80/11, kjørte OJE med 

sin traktor med tømmervinsj og silotinner på lasteren, etter oss i full fart for å spidde 

meg med silotinnene.   

 

Jeg klarte å kaste meg unna i siste liten, da jeg regned med han ville stoppe,   osv 

Astrid Østby så episoden fra stuevinduene.  TB var med i bilen. 

Underskrevet av eø, aø, tb. 

 

27.11.93.  Telefaks til Namdal Politikammer. 

Anmeldelse av OJE. 

 

Siterer teksten:  Den 26/11793, kl 0950 forsøkte jeg å komme i kontakt med OJE, som 

kom oppover 80/17, for å få en forklaring på hans siste veiprosjekt ved 

vannkummene, og få en rapport om de siste veien han hadde laget på 80/17.  Samtidig 

hadde han gravd av veiforbindelsen vi bruker selv ved vedkjøring. 
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OJE ga beskjed om at han ikke ville snakke med oss, men skulle anmelde Torstein 

”for sin medvirkning”. 

 

Han ”prøvde” senere flere ganger å kjøre på traktoren, men stoppet alltid i siste liten.   

 

Jeg gikk ut av traktoren for ikke å være ”sjåfør” i en eventuell ”kollisjon”.   

 

Han kjørte så etter meg på siden av traktoren, og det var bare millimetere som skilte 

før han spiddet meg med på silotinnene.  

 

Jeg kom meg inn i traktoren. 

 

Jeg oppfatter det slik at han prøvde å skade meg.  Sign eø. Vitne sign tb. 

Sitat slutt. 

 

28.11.93.  Telefaks til Namdal politikammer ved politifullmektig Aune. 

Sitat. 

Tilleggsopplysninger til min faks av 28.11.93. kl 1200. 

Av de veitraseene som det refereres til, er det merkelig nok bare ”eksisterende 

vei”, den i kjøpekontrakten avtalte vei, som OJE ikke har utbedret.  Det er kun 

en dags arbeide i en skråning som har rast ut, og han ville få bedre adgang til det 

ubetydelige virket som er igjen på hans områder. M h eø 

Sitat slutt. 

 

Ref tidligere hogstforbud. 

 

 

Det som er viktig for leseren å notere seg nå, er at OJE ikke går frem med fornuft. 

 

Det er barfrost, han kjører vanligvis på vestsiden av Kvennbekken og innover. 

 

Nå vil han heller ikke bruke den såkalte eksisterende vei, han er egentlig ikke 

interessert i å kjøre tømmer, for han har hogstforbud. 

 

I skråningen mot Kvennbekken for eksisterende vei nr 1, er det sikker grunn, hvor av 

noe fjell, i en lengde av ca 10 meter. 

 

Hans hovedinteresse nå er å lage tvister på 80/17 slik at jeg ikke får dyrket opp innen 

tidsrammen og derfor mister tilskuddet. 

 

Samtidig vil han nå vanntilførselen, han har allerede ødelagt og som en ekstra terror,  

også stengt den første. 

 

Han river ned grinder, ødelegger gjerder, effektuerer trusler om drap av dyr, sender 

fiktive brever til advokat Haugland og ringer inn feil informasjoner til politiet. 

 

Haugland spiller på lag og er egentlig mere straffeskyldig enn OJE.   

 

Samtidig er adv Haugland styreformann i avisa, og styrer informasjonen der.   



 

Side 102 av 138 

 

102 

Vi kommer ikke igjennom annet enn i Nordtrønderen & Namdalen, men nå er ikke 

redaktør Bondø med mere, slik at andre avisinnlegg blir stoppet.   

 

Det er kun OJE som får sine oppdiktede saker igjennom. 

 

OJE har en mektig og kraftig organisasjon av medhjelpere, som sprer løgner og lager 

det helvete bygdasladderen kan gi grunnlag for. 

 

Vi får mange korreksjoner av andre advokater senere om hvorfor vi ikke har vært 

mere aktive med å spre informasjon.  Men hvem hadde tid, og hvem var hjemme?   

 

Det lå ikke i atferden for de som er hjemme å spre rykter.   

 

For det andre, så hadde de fått beskjed av adv. Sørum, om at vi har blitt utsatt for en 

utpreget psykopat, og at det ikke var noe vi kunne gjøre.  

 

Vi fikk tilsent noe materiell fra en forening for psykopatoffere i Oslo, som vi kunne 

studere. 

 

28.11.93.  Telefaks til Namdal politikammer v/politifullmektig Clas Eric Aune. 

Sitat. 

Ref. telefonsamtaler fredag 26/11/93 vedr Otto Jostein Elden, Bjørlia, 7977 

Høylandet. 

Etter å ha undersøkt mere vedr mottatt påstander, finner jeg ingen troverdighet i 

forklaringene.   

 

Veiarbeidene i forbindelse med planlagt ”tømmerkjøring”, stemmer heller ikke, OJE 

har tidligere kjørt kvilbrakke til Fiskådalen for å ta ut noe tømmer ved Fiskåa.   

 

Traktorsporene ovenfor 80/17 går heller ikke opp til det området som han eventuelt 

skal hogge ulovlig.   

 

Han har i flere dager konsentrert sin urasjonelle adferd rundt vannkummene.   

 

Det ville vært mere fornuftig om han hadde brukt de siste 14 dagene til vedkjøring, nå 

som føret er bra. 

 

I ukene 44 og 45 fikk OJE beskjed via Sørum og Haugland om å utbedre de skadene 

han hadde gjort tidligere på 80/17.   

 

Han utførte så sine ”utgravninger”, som resulterte i flere vertikaler, gravde av 

veiforbindelsen for vår egen vedkjøring og utbedret ikke flomgrøftene, gravde i stedet 

flere avløp nedover 80/11 og 80/17.   

 

Det foreligger detaljerte opplysninger med kartreferanser ved Sørum’s kontor.   

 

Ved inspeksjon senere, var tilsigsrør tatt av og en bit fjernet.   

 

Det var på eksakt samme plassen som han lagde ett hull i snøen for adkomst tilsiget, 

siste vinter.   
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Flågan var kanskje fornuftig denne gang, som heller lot ham stenge gårdsveien.  (anm 

i senere tid ser det ut som han har forsøkt å ødelegge vanntilførselen) 

 

I uke 45 ba jeg Astrid gå opp til 80/17 for å undersøke hva OJE foretok seg.   

 

 

Jeg hadde hørt om hans virksomhet mens jeg var ute på feltet.   

 

De var da ferdig, Astrid prøvde å snakke til OJE, men han stoppet ikke, hadde kjørt 

over henne, om hun ikke hadde hoppet til side.   

 

Samme dag skriver OJE en falsk forklaring og sender via Haugland.   

 

Detaljer om episoden er overlevert Sørum med vitneutsagn. 

 

OJE har tidligere slått Astrid.  Saken ble den gang ikke anmeldt. 

 

Vedlegger to anmeldelser datert 26/11/93. 

 

Inntil advokatene Sørum og Haugland har fått sortert de tvistene OJE har fremlagt, 

stenges 80/17,13,11,18 og 19 for all ferdsel for OJE, hans ansatte, samboer og hytte- 

og campingturister, isfiskere etc. 

 

På 80/13 har han to ganger fjernet grensemerket i nordøstre hjørnet, og brukt området 

til høstinger og motorisert ferdsel, traktor og scooter i to sesonger. 

 

Jeg anmoder om at politiet gir OJE beskjed mandag morgen 29/11/93 om at han ikke 

har adgang, før advokatene har blitt enige om fremgangsmåten.   

 

Det kan være snakk om en fremskyndet voldgiftssak. 

 

OJE har også flere ganger via samme advokater fått beskjed om ikke å bruke innjorda 

til traktorkjøring, men han kjører fortsatt for å demonstrere sin makt.  (bare tullkjøring 

at og frem).   

 

Sporene er jo enda synlige i snøen, om noen er interessert. 

 

OJE har i brev fra adv Haugland, lovet å holde seg unna vannkummene.   

 

I stedet begynner han på nytt, og han har snedige forklaringer til politiet.   

 

Vi har også fått beskjed om at han ikke kan kontaktes, uten å gå via to advokater, dvs 

Sørum og Haugland.   

 

Den beskjeden har vi fått fra Sørum for ca en måned siden. 

 

Sørum er i retten i Trondheim, jeg reiser til Stavanger, reiser siden ut på feltet og 

kommer hjem til nyttårshelgen. 

Telefaksen står på for å motta eventuelle beskjeder. 
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På 80/17 skal vi foreta traktorkjøring etter ved og noe slip-tømmer, samtidig som vi 

får prøve å utbedre noe av skadene etter hans gravevirksomhet.   

 

Det er vanskelig etter frosten.  På fredag kveld og i går, lørdag, har han vært oppover 

med veiskrapen, men kun på 80/17, det ville vært mere rasjonelt om han konsentrerte 

seg om de myrområdene som han kan kjøre ved etter og la telen få godt tak der. 

 

Vi skal kjøre ved med skuter og støttinger fra ett område lenger nord.   

 

Det er en vedrett som ligger på området til OJE og Fjerdingen.   

 

Vi vil også da møtes på de samme vertikaler.   

 

Derfor må OJE legge om sin livsstil, før han får lov å ferdes over ovennevnte 

områder.   

 

Jeg har også kontrakt på ferdsel i all hans utmark, (dette til informasjon). 

 

Veitraseene han lager frem til vannkummene og tilsiget, gir ham mulighet til å skrape 

vekk/pakke snøen, som fungerer som isolasjon over vannledningen. 

 

På 80/17 der han kjører nedover etter nyt tillaget vei (uke 45), og over 80/11, dyrket 

mark, tar han også bort snøen som skal fungere som isolasjon over vannledningen. 

 

I første del av 80-åra, drev OJE all skogen i omdiskuterte område med skogsmaskin. 

 

Jeg tok ham da med på befaring, viste ham vannledningen og kummene, ba ham legge 

over tømmerbro, for å berge vannforsyningen.   

 

Ingen forholdsregler ble tatt, vannledningen ble kjørt av.  Den ble skjøtet på flere 

plasser av meg, men isolasjonen var ødelagt og vannet frøs.   

 

Vi var uten vann til mai neste år.    

 

Påfølgende vinter fikk vi samme problemet, isolasjonen var for dårlig, og vi måtte 

kjøre vannet enda en vinter.   

 

Vi har lagt på mere plast på de værste stedene, men er fremdeles avhengig av snø.   

 

Tilsiget er som tidligere nevnt ødelagt, og man har ikke vann nok til å la det renne 

kontinuerlig.   

 

Tilsiget kan ikke repareres før isen er tinet. 

 

Reservevannet fra vannverket til Fjerdingen ble stengt av OJE i fjor, og han tør ikke 

gå inn på noen ny kontrakt på grunn av OJE.   

 

Det er i grunnen litt urettferdig, da han alltid har fått kontant betaling for 

vanntilførselen. 
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Vi har boret to brønner, 120 meter og 160 meter dype, uten å finne tilstrekkelig med 

vann.  M h eø 

Sitat slutt. 

 

Vel, vi får se hva som skjer når vi har anmodet politifullmektig Aune om å stenge 

områdene for OJE.   

 

Vi vil muligens få bekreftet at Aune og Haugland har kaniner i sammen. 

 

29.11.93.  Telefaks til Namdal Politikammer, v/Politifullmektig Clas Eric Aune, 

Namsos. 

 

Sitat. 

Jeg anmelder herved Otto Jostein Elden, adr Bjørlia, 7977 Høylandet. 

 

For følgende forhold: 

- for å spre desinformasjon om meg og min familie. 

 

- for å organisere borgervern i samarbeid med Oddvar Leirvik, Sigbjørn Sagvik og 

Mary Sagvik.  Det går sådanne rykter på bygden.  Iflg Jan Ove Elden, Stavanger, har 

Mary Sagvik brukt kjeft på Tove Fjerdingen om hvorfor hun ikke kunne ta parti med 

Otto Jostein Elden, mot meg og min familie. 

 

- for å skrive flere falske rapporter, og anmelde meg til politiet med bruk av feilaktige 

opplysninger. 

 

- for å ”samarbeide” med Sigbjørn Sagvik, i det henseende å bruke den eksklusive 

beiterett OJE har solgt meg i Fiskådalen. 

 

- for å true med likvidering av meg og min familie ved besøk hos Jan Gartland.  OJE 

henviste til sponsorer og støtte fra flere personer. 

 

- for å true med større katastrofer om beitedyr ble sluppet på beite neste sommer.  Ref 

tidligere henvendelse vedr blyforgifting av krøtter i Fiskådalen.  Ref informasjon fra 

Jan Gartland. 

 

-for å stenge gårdsveien to ganger.  Ved det tredje forsøk ble han redd, da jeg 

tilfeldigvis var hjemme og kjørte ned til området.  Jeg fikk ingen forklaring av ham, 

da han gjemte seg på låven. 

 

- for å oppfordre Mary Sagvik til å slippe to hunder løs på ridehestene når de passerte 

med rideelever i saddelen.  Det resulterte i at ridefølget måtte snu, og det skjedde flere 

ganger i de årene rideturer ble arrangert.  Lensmannen ble kontaktet uten at noe ble 

gjort.  Det foreligger korrespondanse angående de episodene ved advokat Sørum’s 

kontor. 
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Vitner: 

Jan Gartland. 

Tove Fjerdingen. 

Mary og Sigbjørn Sagvik. 

Oddvar Leirvik. 

 

De tre siste nevnte antas å spre desinformasjon. 

 

Politiet bes etterforske om feilinformasjonene er så alvorlige som ryktene tilsier. 

 

Jeg krever rettferdig behandling og oppreising i media. 

Økonomisk kompensasjon kreves for den tort og svie min familie har fått i det siste. 

Min kone har mottatt utidige telefoner mens hun har vært på jobb, og vanskelig kunne 

forklare seg med folk rundt seg. 

Barna som går i skolen, blir også påvirket av dette svineriet som spres rundt. 

OJE gir inntrykk av at han har bygdefolket og politiet på sin side. 

Med hilsen sign eø 

Sitat slutt. 

 

29.11.93.  Telefaks til Namdal politikammer. 

V/politifullmektig Clas Eric Aune, Namsos. 

Sitat. 

Jeg anmelder herved Oddvar Leirvik, adr c/o Beate Leirvik, Bjørlia, 7977 Høylandet, 

for følgende forhold: 

 

- for i avisartikkel i Nord Trønderen og Namdalen, å ha skrevet feilaktige 

informasjoner i det henseende å skade meg og min familie. 

Kopier av samme artikkel er blitt distribuert via flere oppslagstavler onshore/offshore 

ved Elf Petroleum Norge A/S, som er min arbeidsgiver, med 1200 ansatte. 

 

Journalist Espen Sandmo påstår å ha skrevet direkte avskrift av det papiret som ble 

innlevert i redaksjonen av Oddvar Leirvik. 

 

Vitner: 

Mesteparten av utsagnene faller på sin egen urimelighet og usaklighet. 

Det forefinnes en rapport fra en forbipasserende, antagelig i det ene tidspunkt 

artikkelen referer til. 

Kom ing Johs Kjøglum og Lensmann Flågan har vært involvert i saken. 

 

Jeg krever påstandene etterforsket, påstandene dementert av Oddvar Leirvik i media, 

pluss at han betaler 1,4 mill kroner i erstatning.  Slike artikler gir en ubotelig skade i 

det miljøet jeg ferdes.  Med hilsen sign eø 

Sitat slutt. 

 

 

Anmeldelsene til Namdal politikammer ble observert i saksmappene til adv 

Haugland. 

 

Jeg er litt i tvil om det er riktig av politiet å sende anmeldelsene til motpartens 

advokat og siden henlegge dem.   
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Advokat Haugland refererte også til anmeldelsene med dato og klokkeslett i enkelte 

senere rettssaker, og som noe tøv fra min side. 

 

Dommerfullmektig Martinussen hadde på den tiden begynt å etablere seg som 

advokat i samme kontorer som Advokat Haugland.   

 

Senere ble advokatfirmaet Haugland & Martinussen registrert.    

 

Advokat Haugland ble dømt for uregelmessigheter innen sitt yrke noen år senere 

ved Namdal Herredsrett. 
 

 

29.11.93, kl 1150.  Telefaks til Namdal Politikammer v/politifullmektig Clas Eric 

Aune. 

 

Sitat. 

Under graving av ny veitrase forbi det området Otto Jostein Elden har gravd av, kom 

OJE tilstede med sin traktor, som hadde påmontert siloutstyr på lasteren. 

 

Da han kom frem til stedet, snudde han øyeblikkelig, og kjørte rett hjem.  Han så oss 

også fra sin egen gårdsplass da vi hadde lys på gravemaskinen, og det om dagen. 

10 min senere kom OJE tilbake i bil sammen med sin samboer, Åse Pedersen, og 

begge gikk opp til gravemaskinen.  De snudde øyeblikkelig og gikk hjem, da vi 

prøvde å få kontakt. 

 

Senere kom de med flere folk, Åse og Alexander Flaat, den sistnevnte med 

videokamera.  Han filmet i området, og hadde sikkert lydbåndet gåendes, selv om han 

senere hadde kameraet under jakken, da vi igjen kom tilstede, etter en tur hjem.  ÅP 

og OJE tok flere bilder av oss da vi kom tilstede. 

 

OJE til Astrid Østby: ”Der kjem den helvetes toillfetta!” 

OJE til Torstein: ”Deig ska eig banke opp”, og sprang etter han. 

ÅP klarte å stoppe han. 

OJE til Torstein: ”Jeg har ringt til sosialsjefen i Tromsø flere ganger for å få deg ut av 

bygda”. 

Åse Flaat til Astrid Østby: ”Du får døtrene dine til å være med på dette her.  Marianne 

(Østby 17 år) har skrevet i avisa og fått anna folk til å skrive i avisa, og Marianne har 

skrevet brev til OJE og ÅP og anmeldt dem”. 

 

Tydelig nok en falsk informasjon fra OJE og ÅP til folk i bygda. 

 

Vi fikk beskjed om å stoppe arbeidet og la traktorene stå, da de skulle hente høyere 

herrer. 

 

OJE hadde ”dårlig hukommelse” vedrørende de beskjeder han tidligere hadde fått fra 

advokatene.  Det har ingen hensikt å diskutere med ham, det må rettslige 

forhandlinger til. 

Vi oppfatter ham som lite troverdig. 
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Han får ikke tillatelse til å ferdes i området, da vi ikke har kapasitet til å kontrollere 

hans ferdsel nær vannkummene og over vannledningen. 

 

På grunn av alle de påstander vi mottar, bes alle henvendelser skje skriftlig eller via 

faks. M h eø 

Sitat slutt. 

 

29.11.93, kl 1930. Telefaks til Namdal Politikammer v/politifullmektig Clas Eric 

Aune. 

 

Sitat. 

Vedr veier OJE. 

Jeg anser det som ett ordensproblem at OJE tar seg til rette, og i stedet for å utbedre 

skader iflg avtaler med Sørum/Haugland, forsøkt senest i dag å grave en ny vei, forbi 

OJE’s etterlatenskaper, uten å få arbeidsro,  

 

Han ble dagen før tilbudt sin nye veitrase, ve nr 2, til vi var ferdige med veiarbeidet.   

 

Han ville ikke diskutere med oss og prøvde i stedet å kjøre meg ned.  Ref tidligere 

anmeldelse. 

 

Han har tidligere i de siste ukene via Sørum/Haugland blitt tilbudt vei for å kjøre 

tømmer, men holde seg unna vannkummer og innjorda, for også å hindre frost av 

vannledning. 

 

Det har han akseptert, men har i stedet provosert med å lage ny veitrase til 

vannkummer, og fortsette med kjøring på innjorda, over vannledningen, men uten å 

kjøre tømmer. 

 

Jeg vil at OJE bøtelegges/straffes for ovennevnte. 

 

Lensmann Flågan er blitt forevist området, og sporene på innmarka. 

 

Jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan være behjelpelig, slik at OJE får ned sitt 

«tømmer». (ref tidligere hogstforbud).   Men vi er også nødt til å ivareta våre egne 

interesser. 

 

I fjor vinter holdt vi oss unna 80/17 for egen vedkjøring, men det kan ikke fortsette i 

år. 

 

Jeg forlanger fremdeles at de som arbeider i samme område som meg, oppfører seg 

som folk, og ikke som tidligere anmeldelser tilsier. 

 

 

Som en konklusjon gis følgende tilbud og krav: 

 

1. OJE kan bruke veitrase nr 2 fra 1/1/94 og i 3 uker fremover.  Vi må avvente mere 

snø, i tilfelle han eller hans ansatte skulle være uheldig å ta feil vei over 

vannledningen. 
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Men han må under ingen omstendigheter komme inn på det skraverte området (øst for 

vei nr 3).  Ref avtale Flågan. 

 

2.  Veitrase nr 3 er ikke tilgjengelig før vi har fått reparert veiforbindelsen til eget 

bruk.  Flomvannsikringen må også utbedres.  M h eø 

kopi til lensmann Flågan pr faks. 

Sitat slutt. 

 

Vennligst noter at OJE nå har fått en spesifisert veitillatelse, i tillegg til alle de 

andre mulighetene han har. 

 

Se bilder 17, 18,19, 20 og kart ref 80. 

 

Lensmann har vært der og tegnet opp det området han kan kjøre på, men lensmann 

Flågan viser seg å være lite interessert og viser en merkelig oppførsel, han vrir og 

krymper seg, og påstår det er ting vi ikke veit og forstår. 

 

I tillegg har han (OJE) kvilbrakka stående i Fiskådalen, uten å gjøre noe på det fine 

føret der. 

 

Etter diskusjoner med advokat, ble det anbefalt å skrive en tillatelse for kjøring. 

 

Vi måtte ikke regne med at politi og sorenskriver forsto problemet og ikke brydde seg 

om noen befaring.   

 

Politiet tok ikke i mot ordrer fra andre, de måtte vurdere saken selv, og hadde 

tidligere skriftlig gitt beskjed om at de ikke var interessert. 

Ref tidligere brev fra politifullmektig Clas Eric Aune. 

 

30.11.93.  Telefaks fra adv Sørum til Namdal Politikammer og adv Haugland. 

 

Sitat. 

På vegne av Endre Østby oversendes vedlagt kopi av hans anmeldelse/brev til 

Namdal politikammer.  Jeg håper politikammeret/lensmann Flågan og advokat 

Haugland kan bidra til at O J Elden etterlever Endre Østby’s saklige fredskrav. 

Desverre er jeg borte fra kontoret hele denne uke.  
Sign med h diktert av adv Sørum og undertegnet i hans fravær, akaa. 

Sitat slutt. 

 

03.12.93.  Anmeldelse til Namdal Politikammer v/politifullmektig Clas Eric Aune. 

 

Sitat. 

Jeg anmelder herved Åse Flaat og Aleksander Flaat, begge adr Øie, 7977 Høylandet 

for følgende forhold: 

 

-  den 29/11/93 å ha ankommet 80/17 i Høylandet kommune, medbringende 

videofilmkamera med lydbånd, i det henseende å foreta bevisopptak og provosere til 

uheldige omstendigheter kunne foreviges på film og lydbånd. 
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- å forlange at traktor og gravemaskin skulle stoppes for filming og avventing på 

andre personer som var tilkalt. 

 

- for å forelese om hvilke rettigheter OJE hadde i området, som kun var basert på OJE 

sine utsagn. 

 

- for å komme med trusler om at de hadde hele bygda med seg og andre ”høye 

herrer”, og oppføre seg som politiets representanter.  

 

OJE sprang etter T. Benum med trusler om å banke ham opp.  OJE ble stoppet av Åse 

Pedersen.  

 

Åse Flaat skjelte ut Astrid Østby og Torstein Benum, og hun kom med grove, uriktig 

beskyldninger. 

 

OJE stilte med VHF-radio, og ”demonstrerte” å ha full kontroll via ”basen”. 

 

Det hele oppfattes å være godt planlagt. 

 

Fredagen ble jeg i telefoner med Aune enig om at OJE skulle få beskjed om å 

kommunisere med oss, og avtale fremtidig transportmuligheter, OJE så oss fra sin 

egen gårdsplass, kjørte hitover, og stoppet ca 50 meter i fra, og returnerte øyeblikkelig 

hjem.   

 

Før vi hadde kommet til egen gårdsplass, 50 meter, var han tilbake med Åse Pedersen 

i personbil, og forlot igjen området før vi rakk å returnere. 

 

Noen minutter sener ankommer Åse og Aleksander Flaat med privatbil og 

kamerautstyr.   

 

Med så korte tidsintervaller, så var denne scenario ikke ment som noen vanlig 

kommunikasjonsfremstøt, man må tro at det var for å lage en sene og få denne 

filmet og tatt opp på lydbånd. 
 

Krav: Anmoder på det sterkeste at Åse og Aleksander Flaat blir straffet og bøtelagt 

for ovennevnte fremferd. 

 

Undertegnede krever kr. 5000,- femtusen kroner- i erstatning for tapt arbeidstid for 2 

dagsverk og to traktorer i veiarbeid. 

 

Bilder og lydbånd, tatt opp av Aleksander Flaat og Åse Pedersen, bes beslaglagt før 

de distribueres rundt på bygda etter ”redigering”. 

Vitner: Astrid Østby og Torstein Benum. 

M h eø. 

Sitat slutt. 

 

Denne episoden ble redigert og brukt mye i prosesskriv og i retten av adv Haugland, 

og sorenskriveren trodde antageligvis på den. 
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En annen ting er at vi fikk beskjed fra Fjerdingen i ettertid at Åse og Alexander Flaat 

hadde vært hjemme hos OJE og Åse Pedersen fra morgenen av, før de startet denne 

scenario. 

 

Det hele fungerte perfekt og OJE hadde ingen problemer med å lure lensmann og 

politi trill rundt. 

 

Man stiller seg selvsagt i ettertid spørsmålet, hvorfor lot lensmannen seg lure av 

dette? 

 

Det er vel derfor at politiets egne fagforeningsrepresentanter er kritiske til politiets 

arbeid og muligheter.   

 

Allmuen har egentlig liten nytte av politiet.    

 

De er selvsagt ett verktøy for statsmakten.   I ”fredstid” tror man at politiet er til for å 

beskytte individet, men man lærer snart at dette ikke bestandig er tilfelle.    

 

Politiet i Norge er mange ganger diskutert for å være dårligere, sammenlignet med 

tilsvarende etat i andre land.   

 

Noen jurister mener at man må legge mye av skylden på lovgivningen.   

 

Det er ikke bestandig så enkelt å være politiembetsmann heller.   

 

Rekruttering og opplæring er heller ikke rettet mot de ”smartinger” som blir omtalt i 

dette vanviddet. 

 

Psykopatien må man føle på kroppen for å forstå dens eksistens, og det er vanskelig å 

forklare fenomenet til andre uberørte personer. 

 

I følge folk i distriktet, så er ingen av de to nevnte embetsmenn kjente for å ha 

utmerket seg noe særlig i sitt arbeide. 

   

Lensmannen blir jo regnet som en god lensmann, for de som kan dra nytte av hans 

væremåte, og for de andre må han i det skjulte betraktes som en bygdetulling. 

   

Han snakket aldri med de impliserte i ett felles møte, nei, hver for seg, slik at ingen 

skulle vite hva han sa, og resultatet ble vanligvis mye verre for den svakeste. 

 

Jeg vedlegger allerede nå en fortelling skrevet av Torstein Benum og signert 

12.03.1995.   

 

Den forteller leseren noe om hvordan TB følte dette oppholdet. 

Kommer også tilbake til dette senere.  Dette brevet ble ikke sent til noen. 

 

Sitat. 

 

Torstein Benum, 12/03/95. 

Jeg kom til Bjørlia, mars 1992. 
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Bodde og jobbet da her i regi av DNK, og hadde ett godt forhold til alle i Bjørlia. 

 

Bråket begynte for mitt vedkommende sommeren 1993, da det var snakk kom at jeg 

skulle flytte ut av DNK’s bolig, og i den sammenheng var Jogeir Brøndbo (en ansatt 

på DNK), og snakket med O.J. Elden, om en såkalt ”hybel” på sanitæranlegget. 

 

Da dette ikke var interessant for meg, kjølnet straks stemningen. 

 

Etter at DNK ble nedlagt, ble jeg boende her, og jobbet på tiltak i regi av 

arbeidsformidlingen. 

 

Det var tydelig noe O J Elden ikke likte. 

 

OJE har senere ved flere anledninger gitt meg negativ omtale til sosialsjefen ved 

Høylandet sosialkontor, som igjen rapporterte til Tromsø sosialkontor.  

 

Advokat Sørum måtte rydde opp i sakene etter at OJE åpenlyst jobbet for å fjerne meg 

fra bygda. 

 

OJE har gjentatte ganger truet meg med juling og ropt fengselsfugl etter meg. 

Dette kan bevitnes. 

 

OJE har i det hele tatt vist en super-provoserende fremferd, uten at jeg har reagert på 

dette. 
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Har ett par ganger vært vitner til at Endre Østby har prøvd å nærme seg OJE mens han 

satt i traktoren, og mønstret er det samme, OJE fyker ut av traktorhytten og går til 

angrep. 

 

Den 26/11/93 kl 0950 var jeg vitner til at OJE flere ganger forsøkte å kjøre på 

traktoren til Østby med sin egen tømmertraktor med tømmervinsj og silospyd montert 

på frontlasteren. 

Østby prøvde å rømme fra traktoren, men ble innhentet av OJE som kjørte traktoren i 

vill fart etter ham.   
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Østby kom seg tilbake til traktorhytten, og kom seg opp på stigbrettet og inn i 

traktoren, millimeterne før spydet traff stigbrettet. 

 

OJE var helt vill i blikket og helt ute av kontroll.  Traktoren han kjørte var gammel og 

hadde tydeligvis dårlige bremser. 

 

I følge mine opplysninger ble saken anmeldt og senere henlagt av politiet grunnet 

bevis. 

 

Den 26/11/93. kl 1530 prøvde OJE å kjøre meg ned å spidde meg med silospydene 

som var montert på frontlasteren på tømmertraktoren, (tømmervinsj bak).  Episoden 

ble bevitnet a bl a Astrid Østby, Endre Østby.   

 

Episoden ble anmeldt til politiet som henla saken.  Episoden skjedde på Fylkesveien. 

 

Den 29/11/93 ankom OJE sammen med Åse og Alexander Flaat på eiendommen til 

Østby. 

 

OJE sprang etter meg og truet med juling.  OJE ble stoppet av sin samboer, Åse 

Pedersen, som prøvde å holde ham, til jeg kom meg unna.  De hadde med to kamera, 

filmopptaker med lydbånd og walkie-talkie. 

 

Episoden ble bevitnet av Endre og Astrid Østby. 

 

Hendelsen er anmeldt til politiet som henla saken p.g.a. bevis. 

 

Filmene og lydbåndet er ikke utlevert. 

 

Den 22. januar 1994, kl 0830, var jeg vitnet til at OJE sprang ut av traktoren for å 

angripe Østby, som i siste  liten fikk start på scooteren og kom seg unna. 

Jeg har også hørt om flere episoder, og jeg har også erfart at OJE ringer inn falske 

anmeldelser. 

Han skal også ha forsøkt å kjøre ned Astrid Østby med traktor på hennes eiendom. 

Derfor har jeg vært nødt til å holde meg unna fylkesveien og andre veier, når OJE har 

vært i eller i nærheten av traktoren. 

Ut fra dette anser jeg OJE for å være uberegnelig og farlig når han setter i gang. 

 

Jeg har også blitt fortalt han har fremsatt alvorlige trusler mot flere familier. 

 

Jeg har vanskelig for å begripe at ikke fam. Østby og andre, skal få hjelp av politiet i å 

hindre OJE i å gjøre ugagn. 

Fam. Østby har gitt jeg mye hjelp av støtte for å få bedre levevilkår. 

 

Angående hendelsen tirsdag 6/9/94. 

Jeg drev og kløyvde noe ved hjemme hos Østby.  Klokken var ca 3 da Endre kontaktet 

meg, han ville at jeg skulle bli med som vitne når han skulle snakke med OJE. 

 

Jeg syklet bortover etter Endre. 
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Da jeg rundet hjørnet på fjøset, så jeg at OJE slo Østby i hodet, og Endre og sykkelen 

gikk i bakken, da jeg kom fram til dem, stod OJE over EØ. 

 

OJE virket da såpass vill, at jeg tok tak i ham, og la ham i bakken. 

Han sprellet vilt, og såfort Endre kom seg opp og fikk reist sykkelen, slapp jeg OJE, 

og han løp som ett olja lyn. 

 

Hverken jeg eller Østby slo på noe tidspunkt OJE, sign tb. 

Sitat slutt. 

 

Denne fremstillingen, signert og kladdet av TB, ble kansellert etter råd fra advokater, 

som var inne i saken på ett senere tidspunkt.   

 

Men den gir det bilde at OJE ikke tolererte at han ikke kunne få TB til å jobbe gratis 

for seg, derfor la OJE, TB og DNK for hat, og gjorde alt han kunne for å sabotere 

dem. 

 

Denne saken havnet i retten og mye rart er fremkommet i ettertid. 

 

Jeg ble dømt for å ha skadet OJE.  Kommer tilbake til dette i detaljer senere. 

 

OJE hadde nemlig ett blødende kutt i ansiktet flere timer etter at han sprang inn i 

huset.   

 

Historien, etter at han kom inn i huset, kjenner vi ikke annet til, enn hans egene 

utsagn.  Han skrev to vitneforklaringer samme dag, men med forskjellig tekst.  Den 

ene ble brukt av politiet, den andre til Fylkesmannen da han skulle ha erstatning. 

 

Astrid og Jenny Østby så da OJE sprang inn i huset, og det så ham i ansiktet, uten å se 

noen skader.  Bildet som ble tatt av en blødende OJE flere timer senere, var noe helt 

annet.   

 

Derfor strides de lærde om hva som egentlig skjedde i ettertid.   

 

Torstein ble satt i arresten over natten i Namsos, og politimesteren fant ut at hans 

hender og turnsko ikke kunne være de redskapene som hadde gitt OJE kuttet i 

ansiktet.   

 

Bildet av dette ble vist i retten, og da så han ikke pen ut, med blod over hele ansiktet.   

 

De som var med OJE senere på kvelden sa at han nektet å vaske vekk blodet i 

ansiktet. 

 

Distriktslege Maxhall påsto at det kutt etter slag, og politimesteren la stor vekt på 

dette.   

 

Jeg kom til legen neste dag med min skade, og han nektet da å skrive noen rapport.   

 

Røntgen senere viste at jeg ikke hadde noe benbrudd. 



 

Side 118 av 138 

 

118 

Så enten hadde OJE fått juling av Fjerdingen inne i huset, de hadde vært i konflikt 

nokså lenge.   

 

Andre mente han var fanatisk nok til å påføre seg kuttet selv.   

 

Fjerdingen fortalte før denne episoden at OJE hadde planlagt å provosere oss så mye 

at han fikk oss i fengsel.   

 

Fjerdingen lovte å vitne om dette i retten, men han trakk seg.   

 

Kona hans, Tove, skulle gjøre det i stedet, men også hun trakk seg.   

 

Det var mye eiendomshandel og krangel mellom Fjerdingen og Elden i samme 

tidspunktet, så de foretrakk nok å holde seg mest mulig nøytral. 

 

Hadde jeg visst om at OJE var skadet av eller annen grunn, eller at Astrid eller Jenny 

hadde sett noe den dagen, hadde vi selvsagt reagert med alle midler.  

  

Vi var meget godt informert fra advokaten om at dette kunne komme til å skje. 

 

Den forklaringen jeg undertegnet på om natten, har i følge de kopiene jeg sitter inne 

med nå, blitt forandret av politiet to ganger.   

 

Det var derfor at adv Dehli irettesatte meg for å ha forandret forklaring på hennes 

kontor før rettssaken, uten å fortelle meg hvorfor.  

 

I ettertid når jeg skriver dette i år 2002, ser jeg at hun har sittet inne med en 

maskinskrevet forklaring, andre gangs forandring fra politiet, uten at jeg var klar over 

det. 

 

Provokasjonene ble heller ikke tatt med.   

 

Astrid forsøkte samme dag å ta bilder av OJE da han sprøytet blautgjødsel utover 

tomten og inn på plassen til Jenny Østby.   

 

Hun hadde vært plaget av ham i to år.  Det var henne som maset om at jeg måtte 

snakke med OJE selv, lensmann Flågan hadde flere ganger lovet å få slutt på dette 

uten å foreta seg noe som helst.   

 

Blautgjødsla på gårdsplassen og inngangstrappa gir langvarig lukt og er vanskelig å få 

bort.  

 

Vi må også huske på at OJE kjørte denne gjødselvogna med jevne mellomrom for å 

provosere.   

 

Det var ikke vanlig å kjøre blautgjødsel på ett grasjorde med tilhørende gårdsplass, til 

ett utleiehus,  ukentlig hele sommeren.   

Dette var sommerens provokasjoner, mens OJE hadde noe annet å foreta seg vinters 

tid. 

Denne historien blir omtalt i ”Vanviddet i Bjørlia” for de senere år. 
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Leseren bør allerede nå få en pekepinn om hvilken personlighet og fraksjon av 

hjelpere vi har vært utsatt for. 

 

Nevnte bilder, videofilmer og rapporter, alle daterte, skal være med for å gi indisier og 

bevis tilstrekkelig troverdighet. 

 

Også dette at historien nå der redigert etter stigende datering, vil gjøre det vanskelig 

for motpartene å avvise fortellingens innehold. 

 

Advokaten holdt ikke orden i papirene.   

 

Det viser seg nå i ettertid at samme dokument er arkivert med tre forskjellige 

arkivnummer, og det gir mange dokument, og store advokathonorarer! 

 

Så det er egentlig heller ikke riktig å legge skylden på sorenskriveren, han kan bare 

forholde seg til det som fremlegges med fornuft i retten!   

 

Men han har plikt til å etterlyse det han måtte mangle i fornuftens fortegn. 

 

Men det er komplisert, og man må i tillegg til sin egen fantasi, hele tiden notere ned 

de viktigste parametere og faktorer, som tilslutt vil bevise psykopaten's lynskarpe 

intelligens. 

 

Det umulige er mulig! 

 

De faglærte på området, har hele tiden gjentatt, at en psykopat vil kunne bli avslørt 

etter 8 til 10 år, om noen gidder å følge opp. 

 

 

Det er en nødvendighet innen driften, at man beholder den produksjon, som gir 

adgang til å bruke avgiftsregnskapet.  Dette kan være noe vanskelig, det ene året 

MVA det andre ikke MVA.  Dette er noe plagsomt, man taper penger, og OJE kjenner 

til problemet, og det er i hans interesse å sabotere driften mest mulig, for å gi oss en 

kontinuerlig disputt med ligningsmyndighetene og de myndighetene som gir 

tilskuddene. 

 

Derfor blir følgende brev sent til fylkeslandbrukskontoret, hvor man forsøker å 

repetere og informere om de planer som ble oppsatt av landbruksmyndigheten.. 

 

01.12.93.  Brev til Fylkeslandbrukskontoret ved Jon Håvard Solum. 

Sitat. 

Rapport vedr utbygging til gårdsdrift/turisme, Østli, 80/11 i Høylandet kommune. 

 

Følgende enheter er blitt kjøpt i det henseende å utvikle til gårdsdrift/turisme etter den 

relativt gode erfaring man hadde med fjellturer og ridesenter på slutten av 80-årene. 

Noen områder ble innleid på kortsiktige kontrakter.  Leie og kjøp av jord og hus 

inngikk derfor i en pakke for å oppnå den nødvendige som måtte til for å avverge 

konkurs for Otto Jostein Elden.  Samtidig regnet vi med å få enkelte fordeler. 

 

1.  Fagerhaugen, 80/13. 
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2.  80/17, ca 44 mål med utmark. 

3.  80/18, ca 950 mål med fjellområde, myr. 

4.  80/19, ca 4,5 mål ”strandlinje” ved Øyvatnet. 

5.  Leie av ”Rabben”, 8,5 mål dyrket mark. 

6.  Leie av Fiskådalen, eksklusiv beiterett. 

7.  Tilgang badeplass og båtplass ved Øyvatnet. 

8.  Rettigheter til ferdsel med dyr og kjøretøy i all utmark, tilhørende OJE. 

 

Kommentarer til ovennevnte punkter. 

 

1.  Etter kjøp av Fagerhaugen 7/4/92 og overlevering av nøkler, forlangte OJE etter 

hvert flere ting utlevert via lensmannen. 

 

Det som vi hadde betegnet som søppel, hadde han aldri tid til å fjerne, men det samme 

rotet ble senere etterlyst i skriftlig for av OJE som verdisaker. 

 

Man skjønte skuespillet senere, da OJE med lensmannen og ligningssjefen, forlangte 

sine regnskaper utlevert.   

 

Han påstod at vi hadde nektet ham regnskapene.  Det vi i stedet mistenker er at han 

har en sak gående med ligningsmyndighetene, og at det her var duket for en hendig 

”forsvinning av regnskaper”.   

 

Lensmannen hadde utlevert papirene uten opptelling og kvittering.  Jeg var ute på 

feltet. 

OJE truet senere med å stenge vannet, men lensmannen ordnet ikke saken. 

Reservevannet fra vannverket fra Fjerdingen til oss, (80/11), ble stengt av OJE og er 

det fremdeles. 

OJE har også truet og provosert med ødeleggelse av vannforsyningen fra 

vannkummene, men han fikk i stedet ”lov” av lensmannen til å stenge gårdsveien to 

ganger med nedfallsgraner.  Den ble åpnet av Namsospolitiet. 

 

2.  OJE har kontraktfestet bruk av ”eksisterende” vei til transport. 

Han har laget flere veier og ledet alt flomvatnet fra vannskillet nedover 80/11,17.   

 

Vi har måttet grave opp en nylig igjenlagt dal på 80/11, og hadde siste vinter flommen 

inn på gårdsplassen, som igjen fylte opp første etg på bolighuset. 

 

Han fikk i høst beskjed via to advokater om å ordne opp etter seg, men i trass kjørte 

han opp med gravemaskin, og gjordet det bare verre. 

 

Området kan ennå ikke brukes. OJE hogde ut drivverdig ved og tømmer etter at 

området var kjøpt og betalt. 

 

3.  Fjellområdet har vært lite brukt.  OJE har leid ut området for egen regning til 

småviltjegere. 

 

4.  Strandlinjen har ikke spesifisert fiskerett. (anm. Den følger automatisk med 

eiendomskjøpet når ikke annet er avtalt). 
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5.  Jeg har påbegynt drenering av området, da halvparten var sumpland og har lite fall 

til avløp.  OJE har stoppet dette arbeidet, reist tvistesak etter besøk av to advokater, 

lensmann og politifullmektig fra Namdal politikammer.  Området er leid for 20 år. 

 

6.  OJE har oppfordret Sigbjørn Sagvik til å bruke området til beite, og gjør alt han 

kan for å gjøre det umulig å bruke området.   

 

Der kan nevnes grinder, blyforgifting, jaging av krøtter etter veien med bil og traktor. 

 

I ettertid ser jeg at OJE ikke har kontrakt på veiforbindelse til Fiskådalen over Jan 

Gartlands eiendom.   

 

Kontrakten er kun underskrevet av Jofrid Gartland, og ikke de to andre partene, Elden 

og Klingen (sener Fjerdingen). 

(Anm.  Tinglyst kontrakt er senere funnet ved sorenskriverkontoret, så det er i orden. 

Den har en klausul som gir Gartland rett til å bestemme grindenes plassering og at 

Elden/Fjerdingen skal vedlikeholde grinden.  Gartland har også veirettigheter i flg 

kontrakten, så han behøver ikke å søke om tillatelse.) 

 

7.  OJE har stoppet tidligere adgang til badeplassen.  Stien er tidligere brukt av to 

generasjoner og campingturister.  Avtalen ble skrevet for ikke å komme i tvist, av 

Namsosadvokat, men der er forlangt rettssak av OJE. 

 

8.  Ingen kommentarer. 

 

OJE har reist 14 saker som skal opp for domstolene i 1994. 

Han finner alle muligheter for å sabotere driften.  Han bruker mye tid til 

desinformasjon ute i distriktene, og påstår han har bygdefolket og politiet på sin 

side. 
 

Skal vi sikre driften fremover, er vi nødt til å søke om ekspropriering av områder for å 

sikre drikkevann, avløp flomvann, kloakk etc. 

 

Etter kjøp av 80/13, ble det tilfeldigvis i sommer oppdaget via kommunen at tre 

kloakker fra OJE går rett ut i Øyvatnet, dvs de 3 kummer med sandfilter grøfter 

eksisterer ikke fra 80/13, 80/14 og camping 80/7. 

Fylkets miljøvernavdeling har gitt pålegg om dette allerede i 1983.   

Derfor vil jeg få en ekstrautgift vedr kloakk fra 80/13. 

 

Vi har fremdeles skattesaker på gang.  Nå er det avgiftssystemet og fremtidig drift 

som er under granskning. M h eø 

 

Kopi til fylkesskattekontoret Atn Hekstad og adv Per Sørum Levanger. 

Sitat slutt. 

 

05.12.93.  Brev til Statens kartverk, v/fylkeskartsjef Njål Sødal. 

Vi stiller spørsmål vedr kartene som er i bruk. OJE lager til nye tvister etter hvert, og 

vi er i villrede hvorfor han gjør det, og er ikke tidligere kart og dokumenter gyldige 

lenger? 
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06.12.93.  Brev til adv Haugland, Namsos. 

 

Sitat. 

Vennligst be Otto Jostein Elden, 7977 Høylandet, om å fjerne de grantrærne han har 

latt ligge igjen på isen i Fiskåa. 

Han har kjørt ned 3-4 stokker til lunnerplassen nedenfor broen. 
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De grantrærne som ligger igjen på isen, vil mest sannsynlig bli ført nedover elven ved 

neste flom og mest sannsynlig stenge for avløpet under broen, som igjen kan føre til 

ødeleggelse av den samme. 

 

Vi har fri veirett i Fiskådalen, og vil ikke ha veiforbindelsen forsettlig ødelagt. 

 

For ordens skyld vil vi bemerke at det er godt føre vedr tømmer- og vedkjøring, og det 

er lett å ta seg frem i de områder OJE har planer om tømmerhogst.  Veiforbindelsene 

over 80/17 er ikke til hinder for dagens tømmerhogst og kjøring, mh eø. 

 

Sitat slutt. 

 

Vi bekrefter at OJE har både føre og vei. Bruk notatblokken! 
 

Hvorfor lar han nedhogd tømmer ligge igjen på elven, 30 meter fra lunnerommet? 

 

Og hvorfor hogger han ikke, kvilbrakka står ved siden installert vedovn. 

 

Tømmeret kan felles direkte ned på elva som er islagt og uten vann i tørken, men han 

vil ikke.  

 

Han forteller ikke de andre om sitt hogstforbud.  

 

Det er noe vi har funnet ut av flere år i ettertid. 

 

OJE har i stedet brukt tiden til å gjøre klart for rettssaker, og sprer fiktive rykter om 

helt andre ting.   

 

Leserens notatblokk må snart begynne å gi en pekepinn om en noe uvanlig fremferd! 

 

Ser man seg rundt i verden, kan det heller se ut som han sklir inn sammen med mange 

andre.   

 

Det er ikke noe som er riktig lenger, alt forandrer seg så fort! 

 

Jeg tror at vikarprestene også har gitt opp, i hvert fall opptrer de på en helt annen måte 

enn gammelpresten! 

 

11.12.93.  Melding fra postkontoret om postsending, funnet under den omtalte 

ødelagte Datsun ned på korsen, i nærheten av postkassen. 

Den har følgende påskrift:   

Funnet under Datsun ved flytting av denne ved krysset gårdsvei Fylkesveien, 

Sitat slutt. 

 

15.12.93.  Brev fra Statens kartverk, Njål Sødal. 

Han bekrefter at stier og veier er tegnet på kartene i følge flyfoto. 

Nor- fly AS, oppgave 6375, målestokk ca 1.15000 fotografert i 1980. 

NLF, oppgave 4875, bilde D15 og D16 fotografert i 1975. 
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16.12.93.  Telefaks fra adv Sørum til fam Østby. 

 

Sitat. 

Begjæring om midlertidig forføyning fra Otto Elden. 

 

Jeg kom tilbake til mitt kontor i formiddag etter lang tids fravær.  Kl. 12.58 fikk jeg 

imidlertid fra Sorenskriveren i Namdal oversendt begjæring om midlertidig 

forføyning når det gjelder rett til å bruke omtvistet vei i forbindelse med hugst.  

Forøvrig vises det til rettens brev og begjæring fra advokat Haugland på vegne av 

Otto Elden. 

 

Etter det jeg kan huske, er ikke Endre hjemme for tiden.  Jeg ber imidlertid om at dere 

på behørig måte underretter ham om den aktuelle sak, slik at jeg kan avgi tilsvar i 

saken innen 21 dm  

 

Under enhver omstendighet ber jeg vennligst om at dere sender meg opplysning om 

telefon- og faksnr, hvor jeg eventuelt kan nå Endre, 

M v h ps 

Sitat slutt. 

 

Begjæringen er på 5 sider hvor adv Haugland og OJE lager fiktive historier og 

påstander om at de ikke kommer seg til skogs. 

 

Denne historien blir omtalt i neste bolk, Vanviddet i Bjørlia, 1994. 

Merkelig nok vinner vi den saken, men det skulle også bare ha manglet. 

 

Men etter det leseren allerede har erfart, ville han ikke blitt overrasket om det motsatte 

hadde skjedd. 

 

Sorenskriveren glemmer den samme saken i 1995, og gir meg en bot for å ha hindret 

OJE i å komme seg til skogs.  

 

 Advokatene har tidligere diskutert sorenskriverens historikk i tidligere 

eiendomssaker, hvor fornuften har uteblitt. 

 

Nå skal vi også være klar over at mindre personligheter enn sorenskriveren har mistet 

hukommelsen, jeg tenker bl a på den trivelige personligheten Ronald Reagan, som har 

vært en av de uheldige, eller rettere sagt kanskje heldige!   

Det kan være en befrielse å få glemme. 

 

16.12.93.  Brev fra sosialsjef Torbjørn Trones i Høylandet kommune. 

 

Sitat. 

Viser til Deres telefoniske henvendelse til Høylandet sosialkontor, tirsdag 14.12., hvor 

du ber om en skriftlig rapport på utsagn Otto Elden skal ha kommet med vedrørende 

Torstein Benum. 

 

Sosialtjenesten har taushetsplikt om personlig opplysninger. 
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Det er imidlertid naturlig at Sosialtjenesten i Høylandet har et samarbeid med Torstein 

Benum’s hjemkommune, da han oppholder seg i Høylandet, m h t 

Sitat slutt 

 

Torstein fikk en meget negativ rapport fra Tromsø med referanse til fiktive utsagn fra 

OJE og sosialsjef Trones. 

 

Sosialsjefen var godt informert om tilstandene i Bjørlia og burde ikke ukontrollert 

videresende falske påstander.   

 

Nå er det heller ikke så lenge siden at personer ble brent på bålet i følge lite troverdige 

påstander, men i disse tider har man mere moderne metoder. 

 

Hvor ble det av de innflytelsesrike vennene til Torstein?   Jeg tenker da på Hr og 

Fru doktor Eide.  Dr. Eide var overlege ved den psykiatriske avdeling ved 

Namdal sykehus, Namsos. 

 

Overlege Eide hadde ingen spesial utdannelse for sin nye stilling ved Namdal 

Sykehus, men jeg nevnte det engang for ham som en spøk, at han hadde en slik 

utmerket praksis fra vårt distrikt, som ga ham fordeler! 

 

Og hvor i helvete, ble det av presten, burde vi ikke snart fått besøk!  Han viste godt 

hva som var på gang. 

 

18.12.93. Stavanger.   

 

Innlegg til ordet fritt fra Anita.   

 

Jeg husker ikke om det ble tatt med i avisen, mest sannsynlig ikke.  Adv Haugland var 

styreformann i Namdalsavisa, og Nordtrønderen & Namdalen var muligens nedlagt.  

Redaktør Bondø hadde jo vært med Widerøe flyet som styrtet over Overhalla, før 

innflygning til Namsos flyplass. 

 

Sitat. 

 

Jeg har nå lest innleggene til ordet fritt som ble skrevet av Kirsti Mulstad og Oddvar 

Leirvik, og jeg må si at jeg er blitt temmelig lei av uttalelser som Oddvar Leirvik har 

kommet med.   

 

Han kommer med påstander som ser ut til å ha kommet rett fra luften, noe som viser 

at han overhode ikke vet hva han snakker om. 

 

Jeg har jobbet ved dette ridesenteret helt fra starten av, og så vidt jeg vet, er det mange 

år siden Oddvar Leirvik flyttet fra Bjørlia.    

 

Med dette mener vi at siden vi startet opp med ridesenteret, har jeg aldri truffet 

Oddvar Leirvik langs veien.  Dette tyder jo på at han er blitt ”fortalt” og det jo noe 

som alle vet ikke det samme som selv å være tilstede. 
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Det var jeg og Kirsti Mulstad som red forbi hans foreldre hver dag og fikk smake av 

Sigbjørn Leirvik’s ”skittkasting”.  Men dette er jo noe som har foregått i lengre tid, i 

mange år.  Ikke bare med oss, men også andre naboer.  Min søster ble blant annet 

offer for dett da, men jeg har selv vært ute for det samme. 

 

Jeg var 12 år gammel og jeg var ute og red på hesten min.  Dette var på vinterstid og 

det var glatt, noe som førte til at jeg red i et rolig tempo,   

 

Da jeg kom forbi huset til Sigbjørn Leirvik var han ute og holdt på med snømåkinga.  

Jeg stoppet opp som seg hør og bør, og Leirvik kom bort til eg for å slå av en prat.  Vi 

stod å pratet en liten stund, da han plutselig slo til hesten min og skremte den, slik at 

den i et fryktelig tempo satte av gårde.  Dette kunne jo ha godt fryktelig galt, for det 

var jo som sagt veldig glatt. 

 

Det hele var jo for meg en helt uforstående situasjon.  I det en øyeblikket er han snill 

og hyggelig, i de andre er han mildt sagt ”brutal”.   

 

Dette var første gang, men desverre ikke den siste.  Det var fryktelig plagsomt, fordi 

det bestandig var Sigbjørn Leirvik som stoppet oss og ville slå av en ”prat”.  Vi ville 

jo ikke være uhøflig, så derfor stoppet vi. 

 

En ting er jo når du er ute på hesten alene, men da vi startet ridesenteret hadde vi flere 

å ta ansvaret for.   Vi var rett og slett redde for å passere!  Og det jeg overhodet ikke 

forstår er hvorfor han gjorde dette.   

 

Vi hadde jo aldri sagt eller gjort noe galt mot denne mannen.  Det verste var at han 

aldri sa eller gjorde noe mot mine foreldre, det var bestandig vi barna som fikk 

gjennomgå. 

 

Oddvar Leirvik skriver videre i sitt innlegg at hans foreldre var allergiske mot hunder.  

Dette er mulig.  Men S. Leirvik var veldig flink til å gi sin nabo's hunder kommandoer 

da vi red forbi, slik at de sprang rundt hestene og forsøkte å skremme de.   

 

Vi har heldigvis aldri vært plaget med nervøse hester, slik at det stort sett gikk bra. 

Men det store spørsmålet vil jo alltid være der, hvorfor gjorde han alt dette?   

 

Kanskje du Oddvar Leirvik, kan svare på dette, ettersom du har slik stor kjennskap til 

denne saken? 

Sign Anita Østby 

Sitat slutt. 

 

19.12.93.  Fem sider redigert svar på henvendelsen fra adv Sørum vedr begjæring om 

midlertidig forføyning fra adv Haugland og OJE. 

 

De tidligere og samme spørsmål og svar blir gjentatt.  

Man presiserer på nytt at OJE har flere fremkomstveier, og at det er barfrost, man kan 

i tillegg kjøre hvor han vil i utmarken, myrene er tilfrosset. 
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Det gjentas på nytt og på nytt at han har en drift i Fiskådalen hvor forholdene er 

eksepsjonelt bra, men at han bare har felt trær på eleveisen, og latt dem ligge ovenfor 

broen.  

 

Man kommenterer mot voldsomheter og konfrontasjoner, men gjentar hva OJE har 

foretatt seg, man vedlegger de nødvendige beviser og indisier. 

 

Det viser seg senere at adv Sørum ikke er interessert.   

 

Han kan umulig være så langt fra allfarvei, at han ikke skjønner hva dette går ut på.   

 

Jeg vurderer advokatene dit hen, og sammen med politi og jusmiljøet i Namsos, at de 

spekulerer i portfolie og inntekter.   

 

Politiet trenger noe å henvise til ved neste tildeling av midler fra departementet.    

 

I de senere årene frem til i dag, er dette bekreftet fra andre polititjenestemenn i andre 

distrikt.   

 

Dette er den normale fremgangsmåten.   

 

Derfor har det også vært grunnen til at noen ærlige personer har fortalt oss dette etter 

at de har forlatt politidepartementet, og blitt noe løsmunnet i ettertid! 

 

Denne saken overtar jeg selv i retten i 1994, og jeg vinner frem.  Sorenskriver 

Kobro skjønner norsk, og klarer å se på videofilm fra ”Vanviddet i Bjørlia”. 

Men saken avsluttes ikke der og da, OJE gir seg ikke!   

Han tåler bare ikke å tape. 

 

Adv Haugland får beskjed fra andre advokater om å slutte å føre fiktive påstander i 

retten, men han trenger tydeligvis pengene, og fortsetter som før. 

 

Derfor er det med fornøyelse å lese fra avisen hans i år 2000 at han endelig har mottatt 

sin straff utmålt i bøter og fengsel.  

  

Men da er det tydeligvis andre jurister han har tråkket på tærne, eller noe inside, som 

vi ikke kjenner til.   

 

Vær obs på at adv Martinussen arbeider i samme advokatfirma, og han kommer vi 

bort i de nærmeste år.   

 

Advokat Martinussen var dommerfullmektig ved Namdal Herredsrett og vi har senere, 

også i året 2002 blitt kjent med ham som en meget uærlig personlighet.   

 

Han burde så absolutt ha vært fratatt sin advokatbevilling.   

 

Men advokatforeningen følger ikke opp, og advokater skjuler seg bak formuleringer 

som ”vi mener at, osv”.  

 

”Vanviddet i Bjørlia” fortsetter for fulle mugger!! 
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20.12.93.  Brev fra adv Sørum til sosialsjef Torbjørn Trones i Høylandet kommune. 

Sitat. 

 

Deres ref.: B-869/93. 

TORSTEIN BENUM – OTTO J. ELDEN. 

 

På vegne av Torstein Benum vises det til Deres brev av 16. dm til Endre Østby. 

 

På vegne av Torstein Benum ber jeg herved om å få en skriftlig redegjørelse om 

hvilke anklager Otto J. Elden har rette mot Torstein Benum, og hva sosialtjenesten i 

Høylandet har rapportert om dette til Tromsø sosialkontor.   

 

For ordens skyld vises det til vedlagte erklæring fra Torstein Benum om fritak for 

taushetsplikt. 

 

Med hilsen, diktert av adv Per Sørum og undertegnet i hans fravær, Anne Karin 

Aakre, med kopi til Tromsø kommune, Fastlandet sosialkontor v/Kristen Nerheim og 

kopt til Torstein Benum. 

Sitat slutt. 

 

Ett greitt brev fra advokaten, men her er også hans svakhet, han gir ingen svarfrist og 

han følger ikke opp saken.   

 

Man blir nødt til å be kommuneansatte om hjelp til å påvirke sosialsjefen. 

 

21.12.93.  Tilsvar til Namdal Namsrett, sak nr 93-618D: Saksøker Otto J. Elden, 7977 

Høylandet med prosessfullmektig, adv Arne Haugland. 

 

Tilsvaret er på 9 sider, utferdiget av adv Sørum på vegne av Astrid og Endre Østby. 

 

Jeg siterer fra side 7: 

 

Forøvrig må saken ses i lys av følgende forhold: 

- At O.J. Elden ved en anledning slo til Astrid Østby i ansiktet. 

- At O.J. Elden har truet med å bruke plantevernmidler mot Østby’s vannkilde på 

hovedbølets grunn. 

-  At  vannkilden på hovedbølets grunn har ligget der siden slutten av 50-årene. 

-  At familien Østby har hatt dyr i utmarka som har dødd på grunn av blyforgiftning. 

- At en gårdsvei som er benyttet upåtalt siden 1957 blir sperret av Otto j Elden, fordi 

det ikke foreligger noen skriftlig avtale om veibruken.  (anm veien ligger på 80/11 

Østli) 

-  At O. J. Elden hevder å ha rett til å kjøre på Østby’s dyrkede mark med traktor og 

snøscooter.  Dette på tross av at veiretten ikke er benyttet siden husmannsplassen ble 

innløst i 1951, fordi man da fikk bygget veien til Fiskådalen.  Behovet for den gamle 

kløvveien bortfalt derfor.  (anm samtidig var eksisterende vei nr 1 i bruk over den 

gang 80/7, nå 80/17 og vei til Fiskådalen over 80/4,15 Gartland.  Man kommer ikke til 

Fiskådalen over 80/11 med dagens kjøretøyer, man måtte bruke kløvhest p.g.a. steinur 

og manglende vei, ett noe hasardiøst foretagende, og kun på vintervei med truger på 

hesten). 
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Videre siteres nederst på side 8: 

Etter det Endre Østby kjenner til, er sorenskriveren i Namdal og lensmannen i 

Høylandet godt bekjente.  På bakgrunn av de spesielle forhold i saken, vil jeg derfor 

hevde at sorenskriveren i Namdal er ugild ved sakens behandling.  (anm. Lensmannen 

er tidligere hevdet ugild i brev fra adv Sørum). 

 

Videre på siden 9: 

Under en hver omstendighet kreves det at retten gjennomfører muntlig behandling av 

saken.   

 

Advokat Haugland skriver i begjæringen om dette: 

”Fra denne side anses det ikke nødvendig med muntlige forhandlinger.  Det antas at 

disse kun vil medføre en sammenhengende skjellsord: og da fra Østbys side.  Jeg kan 

ikke se at dette vil bedra til å oppklare saken for retten.” 

 

Jeg kan berolige advokat Haugland med at Endre Østby vet hvordan man skal opptre i 

retten.  

Forøvrig finner jeg advokat Hauglands uttalelse særdeles påfallende på bakgrunn av 

O.J. Eldens verbale og fysiske opptreden under befaringen i Bjørlia 11. juni i år. 

 

På vegne av Endre Østby nedlegges slik påstand: 

1.  Endre Østby frifinnes. 

2.  O.J. Elden pålegges å betale saksomkostninger med kr. 8000,- til Endre Østby. 

Sitat slutt.  

 

22.12.93.  Rettsbok for Namdal namsrett. 

Dommer: Sorenskriver Are Kobro. 

Protokollfører: Dommeren. 

Sak 93-00618D. 

 

Saken gjelder: Midlertidig avgjørelse av vegrettstvist. 

Til stede. Kun retten. ( Anm Kobro) 

Det ble avsagt slik kjennelse: 

 

Ved begjæring om midlertidig forføyning, mottatt 16. desember 1993, begjærte Otto 

Elden ved advokat Arne Haugland midlertidig forføyning mot Endre og Astrid Østby, 

ved prosessfullmektig advokat Per Sørum midlertidig avgjørelse i vegrettstvist. 

 

I tilsvar mottatt 211193 imøtegår saksøkte begjæringen og anfører samtidig at 

sorenskriveren i Namdal er ugild i saken. 

 

Begrunnelsen for denne påstand er: 

 

”Etter det Endre Østby kjenner til, er sorenskriveren i Namdal og lensmannen i 

Høylandet godt bekjente.  På bakgrunn av de spesielle forhold i saken vil jeg derfor 

hevde at sorenskriveren i Namdal er ugild ved sakens behandling.” 

Nærmere begrunnelse er ikke gitt. 
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Ut fra det som foreligger i saken kan det ikke sees at lensmannen i Overhalla står i et 

slikt forhold til noen av partene at han skulle være inhabil.  Hva angår forholdet 

mellom lensmannen i Høylandet og sorenskriveren i Namdal er dette helt utmerket.  

Sorenskriveren og lensmannen har ved flere anledninger drukket kaffe sammen og 

endog ved enkelte anledninger spist middag sammen. 

 

Sorenskriveren kan allikevel ikke se at det forholdet han har til lensmannen i 

Overhalla skiller seg vesentlig fra det forhold han har til de øvrige lensmenn i 

distriktet og forsåvidt også til distriktets advokater. 

 

I det hele fremstår begjæringen om at sorenskriveren skal vike sete som ugild som 

grunnløs og følgelig blir den ikke tatt til følge. 

 

Slutning: 

Sorenskriver Are Kobro viker ikke sete som dommer i saken. 

 

Retten hevet. 

Are Kobro, sign , sorenskriver. 

Sitat slutt. 

 

En enkel og grei rettssak med minimalt med folk til stede.  Noe til ettertanke. 

 

De få gangene jeg tilfeldigvis har observert Kobro med en halv konjakkflaske på tur 

fra Vinmonopolet til Rettsbygningen, ca 40 meter i gangavstand, forstår jeg nå 

anledningenes behov. 

 

Dette er noe for en rasjonaliseringsekspert. 

 

Ellers så skjønner jeg godt det juridiske krav til formulering av dokumenter, men 

jussegjengen gjør nå krav på å bli tatt høytidelig, mens historikken fra den tiden, og 

ettertiden, har fjernet all min respekt for enkelte medlemmer av etaten.   

 

Rettergangsbøter vil ikke rette på problemet. 

 

26.12.93.  Telefaks til advokat Per Sørum. 

 

Sitat. 

Kommentarer til Rettsbok for Namdal Namsrett, 1993 den 22. desember.  Sak 93-

00618D, Kjennelse. 

Jeg ser ingen annen kjennelse, annet enn at retten bekrefter mottakelsen av midlertidig 

forføyning og tilsvar. 

 

Deretter benekter sorenskriveren å være ugild med de påstander at han og lensmannen 

drikker kaffe og spiser middag sammen, og at de har ett godt forhold til landsdelens 

advokater. 

 

Ovennevnte bekymrer meg. 

 

Det nevnes ikke om kaffe og middag inntas i cabincruiseren i Namsenfjorden. 
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Ut fra den ”hjelpen” som ble oss tildelt fra lensmann og sorenskriver under 

veistengning fra OJE sin side, må sorenskriver og lensmann fremdeles være ugild. 

Begge to ble kontaktet, men det var politivakta i Namsos som ”åpnet” veien. 

 

Kona og to jenter var hjemme alene.  

 

Lensmannen refererte til avtaler med OJE om at det var bedre å stenge veien enn å 

ødelegge drikkevannet, spesielt på grunn av dyra.  

  

Samtidig refererte han til at vi ikke hadde svart på alle de skriftlige henvendelser fra 

OJE, han sier også at vi må skaffe oss advokat. 

 

Sorenskriveren uttalte til meg på tlf fra Stavanger at han ikke hadde noe med saken å 

gjøre, han var kun dommer, og kunne derfor ikke åpne vegen.   

 

Det er mulig at han har rett i det.   

 

Ved en tidligere anledning, for noen år tilbake, ved ett tyveri på ridesenteret, nektet 

lensmannen å rykke ut.   

 

Den gang var det sorenskriveren som ringte lensmannen med beskjed om å hjelpe til.  

(kona ringte sorenskriveren).  

 

Lensmannen etterforsket ikke tyveriet i det hele tatt, han endte opp borte på gården til 

OJE, og vi fikk ingen rapport om saken.  (Anm. Det var denne gangen at lensmann 

Flågan fortalte meg at ”noen hadde farri på ei ku”, altså ikke han selv. )  

 

Nå, rett før jul, sa OJE til lensmannen at han ikke kunne kjøre på vei nr 2, i så fall 

kunne OJE få ødelagt sin tømmertraktor. 

 

Lensmannen var jo på stedet, hvorfor kune ikke han gå å se på veien, når han først var 

her.  

 

(Anm.  I tillegg var det barfrost, myrer og veier var tilfrosset, og man kunne kjøre 

traktor over alt, noe som OJE gjorde, spesielt rundt vannkummene.  Samme om det 

der var ett plantefelt begynte han å anlegge ny vei i tilsiget.  Høsten 1993 og vinteren 

1994 hadde frost, lite snø, og var en god sesong for tømmerdrift.  Elver og bekker var 

tilfrosset.  Tømmertraktoren tar seg frem over alt.) 

 

I stedet har han tydeligvis gitt fiktive uttalelser til adv Haugland.   

 

Vei nr 2 er i orden, vi bruker den til kjøring selv.   

 

Det tyder på at lensmannen ikke er særlig interessert i å sette seg inn i saken.   

(Vei nr 2 ble også utbedret av gravemaskinen til Leif Tore Flaat). (ref bilder), m h 

sign eø 

Sitat slutt. 
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Ref tidligere faks og brev m/bilder fra Marianne om veiarbeidene bl a vei nr 2 og de 

andre veiene og oppgraderte stier som til sammen begynner å omfatte ett større antall 

traktorveier i de forskjellige himmelretninger. 

 

På notatblokken bør det nå skrives at de omtalte veier ligger innen ett område på 10 

dekar flatt lende med vannfallet mot sør og gården 80/11. 

 

Ved besøk av Flågan i ettertid av tyveriet fra ridesenteret, ble han av meg forespurt 

hvorfor han ikke denne gangen tok affære, når noe av tyvegodset var lagt igjen på 

Fylkesveien, og i veigrøften mot riksveien? 

 

Han forsvarte seg da med at det var noen som hadde farri på ei ku, og han hadde vært 

opptatt med dette.   

 

Denne historien ble fortalt til OJE, og det er mulig at han har modifisert noe på den i 

senere tid, for å skremme lensmannen.   

 

Vi vet at media var ganske snare til å gå ut med skandaler på denne tiden.   

 

 

22.12.93.  Prosesskrift fra adv Sørum til Namdal Namsrett, tilsvar til krav om 

midlertidig forføyning fra adv Haugland og OJE, 4 sider. 

 

Han tar her med noen av de finurlige sakene OJE har foretatt seg, og henviser også til 

vedlagte bilder. 

 

Men det er tydelig at advokaten ikke forstår dette med grøfter, flom og naturlige 

årsaker i naturen.  

 

I en vinter med barfrost og tykk tele, diskuterer de flomskader i naturen. 

 

Advokatene burde visst at vannet fryser under null grader Celsius, og spesielt i over 

flere uker og måneder, og spesielt denne høsten med ekstremt lave temperaturer, en 

utmerket høst og vinter for tømmerdrift.  

 

I ettertid tror jeg ikke denne vanvittige beretningen hadde noen betydning, den var så 

langt fra den vanlige folkeskikk og det som ett menneske kan foreta seg i fredstid med 

de vanlige norske lover intakt, at ingen av verken dommere eller meddommere trodde 

noe på det. 

 

Historien ”Vanviddet i Bjørlia” var bare for fantastisk til at noen ville tro på den. 

 

De personene som kjente til OJE, Leirvik og Sagvik, kunne jo forstå og flire av det 

hele, men det hjalp jo ikke oss andre, som også fremdeles følte savnet av denne 

prestjekelen som aldri kunne komme på besøk med noen trøstens ord! 

 

Leseren må snart spørre seg, hvorfor maser denne tullingen på prest hele tiden? 

 

Jo, saken er enkel.   
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En nedarvet praksis gjør at politi og lensmannsetat ikke lager konflikter innen kirkens 

domener.  

  

Og presten kunne nok ha hatt den nødvendige myndighet til å offentlig å ha stillet de 

nødvendige spørsmål ovenfor myndigheter og embetsmenn. 

   

Han hadde hatt mulighet til å ta vanviddet i øyesyn og forklart sine sognebarn fra 

prekestolen om den reelle virkelighet og satt tingene på plass. 

 

Men vi ser igjen, mennesket er feigt. 

 

Det er derfor jeg stiller meg spørsmålet, hva er det som driver mennesket til å utføre 

umenneskelig ting samtidig som den samme personen utad viser frem en annen 

personlighet. 

 

Hvorfor er mennesker så feige i nærmiljøet at de ikke tør å hjelpe de som blir 

trakassert og kjørt nedenom og hjem? 

 

OJE stilte senere opp i rettsalen, alltid sammen med Beate Leirvik, Åse og Aleksander 

Flaat, Åse Pedersen og hennes voksne barn.   

 

Adv Haugland brukte alltid å peke bort på benkeraden for å gjenta til sorenskriveren 

at OJE hadde hele bygda med seg.   

 

Journalisten som var ansatt i avisen til styreformann og adv Haugland, skrev behørig 

ned det adv Haugland sa, fiktive- og løgnhistorier fikk adgang til pressen. 

   

Vi, altså motparten, hadde ikke den muligheten, men det værste av alt, vi fikk ikke ut 

den riktige versjonen som kunne bevises der og da, om advokaten hadde holdt seg så 

noen lunde edru.   

 

Han måtte drikke kvelden før rettssakene, og klarte av den grunn ikke å holde 

styringen neste dag.    

 

For meg viste han likhetstrekk fra en linerle med cerebral parese.  Advokaten klarte 

altså ikke å utføre jobben sin. 

 

23.12.93.  Sosialsjefen i Høylandet kommune føler at julen nærmer seg, og tar etter 

politisk press pennen fatt og skriver sitt svar til adv Sørum. 

 

Sosialsjefen bekrefter at han har servert en løgnhistorie fra OJE videre til Tromsø 

Sosialkontor. 

 

Torstein Benum hadde allerede fått telefon fra Tromsø Sosialkontor om at han ikke 

måtte stenge tømmertransporten for OJE, og at de vurderte å sende han nordover. 
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23.12.93 Lille Julaften.  Hyggelig julehilsen fra advokat Per Sørum.  Når julen 

nærmers seg, skal vi heller ikke glemme at Sørum også hadde sine problemer å stri 

med i sitt eget nærmiljø. 

 

Sitat. 

Familien Astrid og Endre Østby, 7977 Høylandet.     Levanger 23.12.93. 

 

SAKENE. 

 

Innledningsvis vil jeg takke for hyggelig julehilsen fra hele husfamilien.  Jeg satte stor 

pris på det. 

 

Forøvrig håper jeg at julehelgen og nyåret blir noe mer fredelig enn den turbulente 

periode som var i deler av oktober og november. 

 

Vedlagt oversendes et ufullendt arbeidsutkast til stevning.  Den er særdeles 

ufullstendig når det gjelder fremstillingen av Fagerhaugsaken.  Den må suppleres 

betydelig bade når det gjelder dokumenter og eksakte data.  Det er imidlertid viktig å 

få noe ned på papiret, slik at foredlingsprosessen kan gå videre. 

 

Jeg vil med dette ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

Med vennlig hilsen Per Sørum. 

Sitat slutt. 

 

 

26.12.93.  Brev til adv Sørum. 

 

Sitat. 

Ref OJE og tidligere anmeldelser. 

 

Tidligere i år ble jeg forelagt noen anmeldelser fra OJE via Overhalla 

lensmannskontor.  Papirene ble forevist ved Namdal Politikammer.  Jeg grovleste de 

første sidene og fant kun løgner og feilaktige påstander. 

 

Når jeg i dag går gjennom tidligere fotografier, vil jeg sortere ut og ta med 3 stk til ditt 

kontor/postkasse den 28/12/93. 

 

De viser Torstein og Jon Åge Pedersen på scooter på vei nr 3, mens jeg har med min 

scooter og tar bilde i retning nord og sør.   

 

Jeg synes å huske at OJE anmeldte meg for å ha stått hjemme på låvebroen og dirigert 

Torstein opp til vei 3 for å stoppe scootere og ta bilder.   

 

Om så er riktig, så viser i hvert fall bildene at OJE har kommet med en falsk 

anmeldelse.   

 

Vennligst kontroller om så er riktig på mottatte anmeldelser. 

Fotoene er datert 93/3/21.  mh eø 

Sitat slutt. 
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28.12.93.  Torstein Benum sender anmeldelse på OJE.  Torstein blir nå anmodet om å 

flytte tilbake til Tromsø som en følge av telefonsamtalene fra OJE. 

Sitat. 

 

Namdal Politikammer, 7800 Namsos. 

Jeg anmelder herved Otto Jostein Elden for følgende forhold: 

 

-  For å ha avgitt feilaktige opplysninger til Helse- og sosialsjef Torbjørn Trones, 

Høylandet, i det henseende å skade mitt renommé overfor Fastlandet sosialkontor i 

Tromsø. 

 

Iflg vedl brev til Adv Per Sørum fra Sosialsjefen, datert 23.12.93, er påstandene fra 

OJE feilaktige og injurierende. 

 

Jeg fikk beskjed av Østby om ikke å delta i gravemaskinarbeidene, da der ikke var 

noe passende arbeide jeg kunne delta med. 

 

Samtidig ble jeg spurt om jeg kunne være tilstede når eventuelt OJE kom tilstede for å 

lage bråk, og det da var absolutt nødvendig med ett vitne. 

 

Vi regnet heller ikke med noen spesielle problemer, etter som Politifullmektig Aune 

pr telefon hadde informert Østby om at OJE var blitt anmodet om å oppføre seg pent, i 

det henseende å gå av traktoren, for å diskutere de nødvendige gravemaskinarbeider. 

 

Ref også til anmeldelser overfor OJE den 29/11/93. 

 

Flere vitner var tilstede: Åse og Aleksander Flaat, OJE, Åse Pedersen, Astrid og 

Endre Østby. 

Krav: Økonomisk kompensasjon kr. 10.000,- 

 

Skriftlig tilbakekallelse og beklagelse til meg personlig, og via media. 

M h Torstein Benum sign. 

Sitat slutt. 

 

29.12.93.  Telefaks til adv Per Sørum. 

 

Sitat. 

Vedr fiskeretten utenfor Jan Gartland, tidligere nevnt ”Fiskåa”. 

 

Vedlegger 4 sider av Gartlands skjøte på eiendommen.  Jeg har leid hans fiskerett for 

5 år. 

Denne kontrakten ligger sammen med papirene på ditt kontor.  Jeg mener også at 

skjøte ligger der fra før, for sikkerhets skyld postlegger jeg to kopier i morgen. 

 

Vennligst se på side ¾: 

”5.  Fiskeretten langs den nye eiendom ved Øivandet blir som hittil fælles for 

Fiskaahaugen og Hovedbølet, medens Fiskaahaugen ingen fiskeret har i Fiskaaen elv. 

Noeget nyt fællesskap er ikke opprettet og ansees.........” 
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Fiskeretten utenfor Fiskåa omfatter Øyvatnet utenfor Jan Gartlands eiendom 

”Fiskåhaugen”.  Det er ingen tvist vedr området inne i elven, her nevnt ”Fiskaaen 

elv”. 

 

Jeg mener at Jan Gartland kan kreve halv fiskerett i Øyvatnet utenfor ”Fiskåhaugen” 

M h. Eø sign, 

 

Beklager at dette kommer sent, men her har vært kaldt, to dager helt nede i  27 minus 

grader, men har klart å berge det som kan for kulden.  Det mest gledelige er vi fortsatt 

har vanntilførselen i orden.  Man må desverre la det renne (dryppe) kontinuerlig, og 

ikke mere enn tilsiget, Vi trenger litt mer snø for å være på den sikre siden. 

 

Sitat slutt. 

 

Siste ark i denne permen fra 1993, er en reklame plakat om Fjellfisk fra Høylandet, 

Bjørlia Camping, som ble funnet i Namsos. 

Sitat. 

Vi har produkter i år også og vil tilby Dere våre produkter som i fjor. 

RAKFISKEN har vi i år laget noe sterker og kan tas i bruk nov/des. 

RØKT FJELLØRRET blev i fjor revet bort og vi har i år satset mere på det. 

FJELLFISK I TOMATSAUS blev en kjempesuksess og her med De handle raskt med 

en bestilling. 

 

Priser 1993. 

 

RAKFISK  3 kg’s og 9 kg’s     kr. 90,- pr kg 

RØKT FJELLØRET, lev i fileer   kr. 90,- pr kg 

FJELLFISK I TOMATSAUS løsvekt  kr. 50,- pr kg 

    Beger 425 gr  kr  30,- pr stk 

 

Velkommen med en rask bestilling. 

 

En meget bra avslutning på året fra O.J. Elden og Bjørlia Camping. 

 

Vi ser at han har en sterkere rakfisk i år, og det må man regne med kommer av 

”tilsetninger” i vannet.  

 

Kloakk og utslipp fra gjødselkjellere kan snus til det positive, og det skal vi alle glede 

oss over.   

 

Det beviser at det ikke bestandig er så nøye med alle påleggene fra de byråkratiske 

avdelinger, helse og næringskontroll.   

 

Her er bevisene, det går bra! 

 

Man ser også at sykemeldinger over hele året ikke er til noe hinder for en god  

produksjon. 

 

Laks og sjøørret har blitt solgt direkte til forhandlere i Sverige, og det gir direkte 

penger i kassen, nettoen blir følbar! 
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Regnskapene har kommet bort, og ligningssjefen har tapt saken. 

 

Fylkesskattesjefen og dens inspektører har dratt seg tilbake med skjegget i postkassa, 

de har møtt sin overherre! 

 

På tide at noen klarte å lure skatte- og avgiftsetaten! 

 

Vel, vel, mine damer og herrer, vi stålsetter oss til å gå inn i ett nytt år. 

 

Personlig har jeg ikke lyst, det er ikke mye å se frem til.   

 

Vi hadde kommet bedre ut om vi hadde lyttet til rådene om prest og flyttebil! 

 

Man ønsker sine lesere en fortsatt God Jul! 

 

Saken fortsetter i neste nummer ”Vanviddet i Bjørlia”1994, 1995 , 1996 osv., det tar 

antageligvis aldri slutt. 


