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4 Vanviddet i Bjørlia 1995. 

Opplevelsene med naboen og psykopaten Otto Jostein Elden eskalerte til 

de mest uventede senarioer.  Ordet psykopat er blitt forandret til en 

latinsk benevnelse, slik at den vanlige person ikke skal skjønne så mye av 

det.   

Nå er det også ett fåtall som egentlig vet hva en psykopat er i stand til å 

manipulere og senere å effektuere med sin utmerkede evner.  De som 

har tatt doktorgraden innen nevnte tema oppfordrer de som har blitt 

eller er utsatt for en psykopat, til snarest å finne seg en annen boplass.   

Jeg har fulgt oppfordringen og etter året 1999 flyttet jeg til de sørlige 

breddegrader, nærmere bestemt Portugal og senere til Sør Amerika.   

Vi bruker ofte ordet som ett skjellsord, men hva er egentlig den 

vitenskapelige definisjonen? 

I motsetning til hva mange tror, er ikke psykopati noen sinnssykdom.  

Det dreier seg om en brist i selve personligheten – en form for 

karakteravvik. 

Men blant fagfolk hersker det uenighet om hva psykopati egentlig er.  

I tidens løp har diagnosen hatt forskjellige navn, f.eks. «galskap uten 

vrangforestillinger» og «moralsk vanvidd».  I dag sier amerikanerne 

«sosiopat» i stedet for psykopat, og den amerikanske psykiatrien bruker 

diagnosen «antisocial personality disorder».  I europeisk psykiatri heter 

diagnosen «dyssosial personlighetsforstyrrelse».  Bakgrunnen for de 

nye betegnelsene er dels at «psykopat» er blitt et ofte brukt skjellsord, 

og dels at definisjonen på psykopaten hittil har fokusert feilaktig på 

individet selv og ikke har inneholdt psykopatens problemfylte forhold til 
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omgivelsene.  Tross uenighet når det gjelder definisjonen, er fagfolkene 

likevel langt på vei enige om en rekke kjennetegn for den dyssosiale 

personlighetsforstyrrelsen.  Psykopaten er sjarmerende, kan snakke 

med alle mennesker, gestikulerer ofte og virker svært målbevisst.  Men 

han eller hun er blottet for empati – det vil si evnen til å leve seg inn i 

hva andre tenker og føler.  Psykopatene overvurderer seg selv, utnytter 

andre mennesker, manipulerer dem og har absolutt ingen skyldfølelse 

når noen lider på grunn av dem.  De er ofte upålitelige og løgnaktige, og 

de kan ikke overskue konsekvensene av sine egne handlinger.  De 

forlater fort vekk utdannelse eller jobb hvis noe eller noen går dem imot, 

stifter gjeld - også på andres vegne – og ikke sjelden å finne blant 

voldelige ektemenn.  Psykopatene er ikke i stand til å innse at de har et 

problem, og det gjør det meget vanskelig å behandle dem.  Årsaken til 

at slik asosial atferd oppstår, er høyst sannsynlig en blanding av arv og 

miljø der omsorgssvikt i barndommen regnes for å være en avgjørende 

faktor. 

Den tradisjonelle oppfatningen av psykopaten som en hensynsløs, 

kriminell straffange er ikke holdbar.  Forskerne har i senere år gjort 

oppmerksom på at det finnes mange psykopater ute i samfunnet blant 

tilsynelatende vanlige mennesker, og antallet av dem antas å være 

sterkt økende. 

Vi fortsetter etter denne gode forklaringen med historien  

«4 Vanviddet i Bjørlia 1995».   

De originale, signerte og stemplede dokumenter i dette vanviddet er  

arkivert.   
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Hovedproblemet, eller det som vanskeliggjør forsvaret mot de uvante 

krefter og scenarioer, er det materialet som psykopaten har diktet opp i 

sine påstander overfor media og politiet.  Lensmann Ole Flågan 

innrømte ved flere anledninger i private samtaler at han kjente til 

problemet, men at han ikke ville være ansvarlig for hva Otto Jostein 

Elden (OJE) ville foreta seg når han en gang i fremtiden ville ble løslatt 

fra en psykiatrisk anstalt eller eventuelt etter en kortere fengselsstraff. 

Lensmannen instruerte også advokat B. Østhus fra Advokatfirmaet 

NOTAR AS i Trondheim.  Lensmannens instruksjoner skal ha innbefattet 

bl.a. at advokaten burde overse de kriminelle handlinger som OJE hadde 

foretatt med hensyn til forgiftning av krøtter, gjeterhund og drikkevann.  

OJE hadde også kommet med skriftlige historier som lensmannen ikke 

ville offentliggjøre.  Disse skriftlige historiene eller anmeldelsene han 

refererte til innbefattet sikkert truslene fra OJE om at han ville 

offentliggjøre for herredsretten lensmannens innbefatning med 

dyresex.  OJE påsto at lensmannen hadde «farri på ei ku».  Tre av 

medlemmene i Frimurerlosjen i Namsos hadde fortalt historier i 

Stavanger om politimesteren i Namsos, Trond Prytz.  Noe var det sikkert 

som sviktet i relasjonene til Politidirektør Killengren i Oslo.  Prytz var 

opptatt i Oslo og hadde overlatt roret til Kjølmoen.  Men det var sikkert 

mye sladder, medlemmer av frimurerlosjene har det for vane å prate 

for mye i fylla. 

Politiet i Namsos har vist i denne historikken at de ikke er beslektet med 

logiske gener.  Logikken er totalt lagt til siden.  Som tidligere nevnt 

hadde det vært bedre med assistanse av en prest av god kvalitet, om 

noe sådant forefinnes.  Mange merkelige historier florerer også om 

denne kategorien av edel menneskelighet.  Vatikanet har prøvd å skjule 

det meste.  
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Vennligst også les kapitlet hvor jeg omtaler mitt besøk hos paven i 

Roma.  

De personligheter som tok parti med Otto Jostein Elden er i følge de 

norske og de internasjonale lover blitt medskyldige i de kriminelle 

handlinger han foretok seg.  En person som vet at den saken eller 

personen han beskytter mot straffeforfølgelse, og eller avgir falsk 

vitnemål, er medskyldig og skal straffes på tilsvarende måte som 

hovedpersonen. (Les Lovdata). 

De personer som er oppvokst i Bjørlia, nærmere bestemt på Østli 

gnr/bnr 80/11 i Høylandet kommune, måtte regne med de mest 

uventede påstander og utspill fra Otto Jostein Elden og hans 

etterkommere, som har arvet hans evner. 

Advokatene som deltok i «Vanviddet i Bjørlia», sammen med lensmann 

Ole Flågan, hadde selvsagt advart oss mot at man kunne vente seg 

mange oppdiktede påstander fra Otto Jostein Elden (Populært kalt OJE i 

de forskjellige tekstene).  Ole Flågan nektet å utlevere kopiene fra 

Namdal Psykiatriske Sykehus og journalen fra militæret.  Advokatene 

fikk heller ikke se de stygge anmeldelsene som hadde blitt levert 

skriftlig fra OJE.  Advokatene delte ut brosjyrer om hva man kunne 

vente seg av psykopater og man fikk adressen til en forening i Oslo hvor 

man kunne søke trøst.  Vanlige folk viste ikke hva psykopati var og ikke 

ville de lære seg noe om det heller.  De mente helst at noe slikt ikke 

eksisterte.  En psykopat var en morder fra en eller annen Hollywood 

film. 

Hans tidligere kone, Laila Elden, kunne bekrefte hans optimale evner til 

å manipulere frem de mest uventede og utspekulerte senarioer. 
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Advokat Per Sørum advarte meg og de andre i omgangskretsen om at 

OJE helt sikkert ville provosere frem seanser der han kunne få noen av 

oss tiltalt for voldelige handlinger.   

Min mor så ikke ut til å bry seg om dette og hun ville heller ikke høre på 

formaningene.  Hun levde i sin egen juridiske verden. Hun hadde også 

en stor evne til å påvirke Astrid.  

En vinterdag ble Jenny (av OJE) dradd etter håret rundt i issørpa nede 

på fylkesveien.  Dette pågikk hele dagen uten at Astrid ringte til 

lensmannen for å varsle om voldelighetene fra OJE (Otto Jostein Elden).  

OJE spyttet på Jenny og ropte ukvemsord.    

Hvorfor hun kunne la dette skje en hel dag mens hun var til stede er for 

meg i dag fremdeles uvirkelig.   

Først etter tre dager ble lensmannskontoret kontaktet.  Jeg var ute på 

Frigg feltet og ble ikke informert i tide.  Informasjonen fra de involverte 

hadde uteblitt grunnet at OJE var syk.  Hans psykopati hadde nå blitt til 

en sykdom som medførte frihet overfor de vanlige norske lover.  

Lensmannen gjorde ikke noe med saken.  Den som gidder å lese videre 

kan vurdere saken ut fra sine evner og synspunkter. 

Allerede den 6. september i året 1994 hadde OJE fått den første 

anledning til å provosere frem en sak som han greidde å forfalske slik at 

retten trodde på han.  Hans advokat Arne Haugland, Namsos, var som 

vanlig parat til å fremlegge påstandene fra OJE i de rette juridiske 

former.  

Advokat Arne Haugland ble senere dømt for sine kriminelle handlinger 

innen sitt yrke.   
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Denne episoden er beskrevet på de siste sidene av «3 Vanviddet i 

Bjørlia», men for sammenhengens skyld repeteres noe av hendelsen på 

nytt. 

Vi hadde holdt på med gårdsarbeid da min mor ringte fra huset på 

bnr/gnr 80/13, Fagerhaugen.  OJE hadde over lengre tid provosert med 

blautgjødselspredning ovenfor og mot huset hennes.   

Denne dagen fortsatte OJE med å sprøyte den illeluktende blautgjødsla 

ned på hovedinngangen til huset hvor Jenny bodde.  

Gressmarka ovenfor huset var allerede ødelagt av den eksessive 

gjødslingen.  OJE burde ha sluttet med dette for lenge siden, men han 

gikk nå på «selvstyring fra sin genetiske arv» fra de tidligere 

generasjoner på slektsstigen.  Samtidig klarte han å jage bort alle 

turistene som skulle bo i det samme huset.  De fleste av turistene var 

tyskere som hadde leidd husrom, båt og fiskerettigheter året i forveien. 

Jeg minnet henne på hva lensmann Ole Flågan og advokat Per Sørum 

hadde sagt til henne om de mulige provokasjoner.  Hun skulle altså ikke 

la seg provosere av den illeluktende blautgjødsla og overse at turistene 

forlot stedet.  

Etter som hun etter hvert ble mere hysterisk, bad jeg Astrid ta med ett 

fotoapparat og ta noen bilder mens OJE utførte sitt »hærverk».   

Vi kunne under ingen omstendigheter nærme oss OJE for samtaler uten 

at vi hadde gode bilder av provokasjonen.  Min mor skyldte på 

hjerteproblemer og vi tok tilslutt en tur bortover etter at Astrid hadde 

bekreftet at flere bilder var tatt mens OJE utførte handlingen.  Jeg syklet 

mens Torstein Benum løp direkte over bekken og oppover mot huset. 
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Det var ikke mulig å få snakket med OJE mens han satt i traktoren.  

Senere da han kjørte ned mot gjødselkjelleren, syklet jeg de 50 meterne 

bortover for å snakke med ham.   

Han stoppet traktoren, hoppet ut og slo meg ned mens jeg ennå hadde 

herresykkelen mellom bena.  Resultatet ble at jeg ble liggende under 

sykkelen.  En tidligere uheldig hofteoperasjon hindret meg i å stige av 

sykkelen på normalt vis. 

Det som skjedde i ettertid så jeg ikke fra min uheldige plassering under 

sykkelen nedenfor innkjørselen til gjødselkjelleren.   

Torstein Benum hadde kommet til stede og OJE sprang direkte inn i 

bolighuset i følge vitneutsagnene fra Astrid og Jenny, som observerte 

det hele fra sin balkong oppe i huset Fagerhaugen ovenfor gårdsplassen 

til OJE.  De kunne heller ikke se at han hadde de skader og det blodet i 

ansiktet som ble brukt som bevis i retten senere. 

Etter en kort stund, noen minutter, kom Terje Fjerdingen ned fra sin 

ovenforliggende gårdsplass.   

Hva som skjedde inne i huset til OJE vet jeg ikke.   OJE kunne fremvise 

kutt oppe i pannen som fremdeles blødde da han kom til distriktslegen 

fem timer senere. Disse bildene gjorde inntrykk i retten senere.   

Politibetjentene forklarte i retten at de ikke forsto hvorfor dette kuttet i 

pannen på OJE fremdeles blødde 5 timer etter at han slo meg ned.  Jeg 

måtte til samme distriktslege neste dag for ett brukket sidebein, uten at 

det ble skrevet noen rapport til politiet om dette.  Legen hadde skrevet 

en nokså spesiell rapport vedrørende OJE.    

Terje Fjerdingen og OJE hadde tatt i hop tidligere.   
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OJE hadde tidligere besøkt gården til Terje Fjerdingen og truet med kniv 

da ikke TF ville gi sine eierrettigheter til OJE.  Samtidig kunne det sikkert 

passe OJE og provosere frem håndgripeligheter som kunne gi ham noen 

slag i pannen.  TF var en kraftig plugg som ikke ville ha noen 

vanskelighet med å banke OJE når han først fikk en sjanse. 

Fem timer senere møtte altså OJE opp sammen med to politibetjenter 

hos distriktslege Max Maxhall på Høylandet, med «blødninger» fra 

dette kuttet i pannen.   

Vi vet i ettertid at OJE ikke var bløder og heller ikke brukte 

blodfortynnende medisiner.  

For oss som kjente til OJE og hans oppførsel fra tidligere, hadde ingen 

vanskeligheter med å forstå at dette hadde han ordnet med selv, påført 

seg selv, om det ikke kom fra hardhendt behandling av TF (Terje 

Fjerdingen). 

Torstein Benum ble arrestert og satt i arrest ved politikammeret i 

Namsos.  Fungerende politimester Bjarne V. Kjølmoen forlangte en ny 

forklaring av Benum for å slippe han fri. 

Jeg avga forklaring som siktet i Bjørlia.  Denne håndskrevne forklaringen 

ble ikke underskrevet og ingen kopi gitt til meg.  Senere, og etter at 

rettssaken var avsluttet, fant jeg ut at politibetjenten hadde forandret 

på forklaringen da han skrev den på maskin.  Aktor, fung. Politimester 

Bjarne V. Kjølmoen brukte i ettertid den maskinskrevne forfalskede kopi 

(uten min underskrift) som ett påskudd i rettssaken, om at jeg hadde 

forandret forklaring.   
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1. Politibetjenten som vitnet i retten fortalte ikke sannheten.  Det 

bekreftet bare det som flere advokater hadde fortalt om den 

samme personen tidligere.   

2. Politimester Prytz arbeidet deltid sammen med direktøren for 

politiet i Oslo, Fru Killengren.  Bjarne V. Kjølmoen fungerte i 

stunder som politimester i Namsos.  Han ble senere frabeordret 

stillingen i sin helhet og forflyttet til andre mere passende verv 

innen politiet.  Kjølmoen hadde opparbeidet seg ett dårlig 

renommé overfor publikum. 

05.01.1995 sender jeg ett fem-siders brev med detaljerte opplysninger 

til advokat Inger J. Dehli i Steinkjer, hvor jeg ber henne følge med i det 

som skjer og konsentrere seg om de vedlagte opplysninger. 

20.01.1995 sender jeg ett brev til Fylkeslandbrukssjefen i Nord 

Trøndelag, Statens Hus, Steinkjer.  Det er sent kopi av det samme 

brevet til Statens Landbruksbank, Trondheim, Landbrukskontoret, 

Høylandet, Skogbrukssjefen Høylandet, Høylandet kommune 

v/ordføreren, Sorenskriveren i Namdal, Namsos.  I brevet beskriver jeg 

umuligheten med å drive gårdsbruket i følge driftsplan.  Grenser og 

avtaler er forandret av OJE osv.  Ett stort antall tvister er reist via 

advokat Arne Haugland.  Til tider har det vært over 40 tvister, og ingen 

har blitt løst av retten.  På en dag og en befaring klarte OJE å reise 33 

tvister om grenser og tidligere kontrakter.  Samtlige ble mottatt av 

advokatene og brukt i fremtidige søksmål. 

21.01.1995.  Brev til Fylkeslandbrukslandbrukssjefen i Nord Trøndelag 

fra Jan Gartland, hvor jeg refererer til samtaler med Landbrukssjefen i 

Høylandet kommune. 

-Fiskerettighetene utenfor bnr/gnr 80/4 og 80/15. 
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-Bruk av grind i Fiskådalen. 

-Sæter- og beiterettigheter. 

Brevet er underskrevet av Jan Gartland med kopi til landbruk- og 

skogbrukssjefen i Høylandet kommune.  Brevet bekrefter at Jan 

Gartland har rettigheter som ikke blir respektert av OJE. 

25.01.1995.  En håndskrevet forklaring til advokat Inger J. Dehli hvor det 

repeteres det som skjedde angående OJE den 6.9.1995.  Det refereres 

også til bilder.   

26.01.1995 repetisjoner til advokat Inger Dehli, tre-siders brev. 

27.01.1995 sender advokat Inger J. Dehli ett brev til Namdal 

Politikammer, Namsos, hvor hun stevner følgende vitner for retten etter 

at det er fremsatt borgerlige krav fra OJE på i alt 70.400,- kroner. 

-Astrid Ågren Østby 

-Jenny Østby 

-Tove Fjerdingen.  (Terje Fjerdingen hadde nektet å vitne.  Han var 

tidligere truet med kniv av OJE, og det var mest sannsynlig han som 

hadde tilført OJE kuttet i pannen.) 

-Rasmus Anti 

Samtidig vedlegger hun såkalt dokumentbevis 4 bilder som viser det 

aktuelle området hvor spredning av blautgjødsel fant sted den 6.9.94 og 

tidligere. 

27.01.95 Advokat Inger J. Dehli frasier seg i brev til Namdal Herredsrett 

oppgaven som forsvarsadvokat for Torstein Benum. 
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29.01.1995.  Stikkordkommentarer på 10 tettskrevne sider til advokat 

Inger J. Dehli.  Kommentarene er satt opp i henhold til tidligere 

dokumenter for å lette adgangen til de tidligere arkiverte dokumenter 

som hun allerede har mottatt. 

07.02.1995 Telefax til advokat Inger J. Dehli med informasjoner: 

. TV-kassett, med innholdsfortegnelse, kopiert av fotograf Hågensen i 

Namsos som inneholder de viktigste bevisopptakene. 

-Opplysninger om tidligere lege i Høylandet kommune, Realf Helgesen, 

som ble involvert i konkursbegjæringer fra Lensmann Flågan mot OJE. 

Grunnen til at legen hadde blitt kontaktet av lensmannen var at OJE 

alltid kom med selvmordstrusler når han mottok sine rettslige krav.  

Astrid arbeidet i den tiden som legesekretær ved det samme 

legekontoret og på grunn av sin taushetsplikt ville hun aldri gi noen 

opplysninger om OJE. 

En tidligere anmeldelse fra OJE fra året 1992 ble nektet utlevert fra 

politiet.  Jeg fikk lese de første sidene.  Innholdet var av en slik karakter 

at normale mennesker ikke ville ta det til etterretning.  Advokatene fikk 

heller ikke se den i ettertid. 

Senere forlangte jeg skriftlig til OJE og advokat Arne Haugland, at OJE 

ikke var kompetent for å reise alle de tvistene vi hadde fått til 

behandling i rettssystemet.  Jeg kalte han noe slik som «rettslig 

bevistløs».  Retten forlangte at jeg tok uttalelsen tilbake.  

I dag og i de senere årene 2000 til 2013 opplever man at psykologene 

har ordrebøkene fulle med å vurdere personer som behandles av 

retten. 
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17.02.1995.  Telefax til advokat Inger J. Dehli med informasjon om at 

eks kona til OJE, Laila Elden, hadde gitt oss beskjed om at OJE var i ferd 

med å selge gården.  Odelsrettighetshaverne var derfor i gang med å 

stoppe transaksjonen. Vi ber i telefaksen om at advokaten undersøker 

saken og hvordan ett gårdsbruk kan selges med så mange heftelser og 

tvister på gang? 

20.02.1995.  Brev, 2 tettskrevne sider, til advokat Inger J. Dehli. 

-Kommentarer vedrørende vitner som er innkalt i forbindelse med 

rettssaken.   

21.02.1995. Brev, 2 sider til advokat Inger J. Dehli. Ref. Sak OJE 6/9/94. 

-Ekskona til OJE, Laila Elden, har hatt diverse telefonsamtaler med min 

mor, Jenny Helene Østby vedrørende nyheter om gårdhandelen. 

- I dag ringte Laila Elden til meg for å beklage at hun ikke ville møte som 

vitne i rettssaken. 

-Laila kunne berette at kjøpekontrakten om gården var undertegnet 

mandag den13/2/95.  Senere hadde hun, Liv Elden og Tor Elden satt i 

gang ett forsøk på å kansellere kontrakten.  Tor Elden, bor til OJE og 

generalsekretær i Redd Barna hadde kommet med trusler overfor 

kjøperne om hva som ville skje om de ikke kansellerte kjøpet.  Karl Flaat 

er nabo til eiendommen og far til Aina som er samboer med Lars Ekker, 

kjøper i ovennevnte kjøpekontrakt. 

-Fredag, 17/2/95 ble kontrakten kansellert. 

-OJE ringte fremdeles daglig med krav om at Laila og hennes barn 

underskrev på en erklæring til retten om at han ikke hadde vært 

voldelig.  Jan Ove hadde nektet å skrive under. 



13 
 

Page 13 of 55 
 

-Familien Fjerdingen var også blitt tatt med på råd vedrørende 

voldshandlingene til OJE 

-Laila Elden opplyste også at OJE hadde slått sin samboer Åse Pedersen 

flere ganger. 

-OJE skulle også være spesielt opptatt med å spre sine rykter om at han 

ikke hadde slått Astrid.  Brevet inneholder flere informasjoner som har 

liten betydning for denne historikken. 

27.02.1995.  Telefax til advokat Inger J. Dehli. 

-Vitner i rettssaken. 

-Laila Elden ringte Astrid i går kveld med beskjed om at OJE via advokat 

Haugland hadde fått utsatt møte med advokat Kveli til 23/3/95. 

-Laila Elden hadde spurt om vi kunne utsette rettssaken til etter 

gårdhandelen.  (Nå var det jo ikke vi som hadde gått til sak, men OJE 

med hjelp av politimesteren.) 

-Gårdhandelen gjorde at Tove og Terje Fjerdingen ikke ville vitne. 

05.03.1995.  Brev til advokat Inger J. Dehli. 

-Kommentarer til besøk fra lensmannsbetjent Fjær i Bjørlia. 

-Dommerfullmektig Knudtzon i Namdal Sorenskriverembete (Namdal 

Herredsrett) hadde gitt beskjed til fung. politimester Bjarne V. Kjølmoen 

om at hadde plikt til å se til at det ble levelig vilkår, spesielt for Torstein 

Benum. 

-Lensmannsbetjenten bad meg underskrive på en anmeldelse overfor 

OJE der hvor han hadde utført voldelige handlinger, spesielt overfor min 

mor og Torstein Benum.  Betjenten gikk deretter bort til OJE.  Etter en 
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to og en halv time kjørte lensmannsbetjenten hjem og sakene ble 

henlagt.  Psykopaten kunne igjen gå fri etter sine kriminelle handlinger. 

De som kjente til OJE viste at han hadde satt i sene 

gårdhandelen med utenforstående for å tvinge sine barn og 

ekskona til å skrive under på dette dokumentet om at han 

ikke var voldelig og heller ikke hadde utført voldelige 

handlinger overfor familiemedlemmer og andre.  Det beviser 

igjen at OJE er meget spekulativ og kan utnytte alle sjanser. 

Men man må ikke glemme at han gjør det som 

psykologiboken beskriver den mentalt syke personen, 

psykopaten.  Filmskaperne har aldri riktig klart å fremstille 

psykopatien riktig.  De eneste må være Globo Televisão 

Brasil i den populære TV-serien «O Profeta».  Denne serien 

ble sendt i Brasil i årene 2002-2004.  I dag i 2013 sendes den 

på nytt.  Flere land har kjøpt serien. 

06.03.1995.  Telefax til advokat Inger J. Dehli. 

-Ref. rettssak.  Kommentarer og kartkopier er vedlagt til kravene fra OJE 

og adv Arne Haugland. 

-Det nevnes at Laila Elden ringte sist fredag for å forklare at dokumentet 

om ikke voldelig adferd på nytt var mottatt fra OJE til undertegnelse av 

familiemedlemmene.  Adv Kveli hadde anbefalt å underskrive denne 

falske forklaringen, men Jan Ove Elden hadde nektet.  Han hadde 

opplevd litt av hvert fra faren OJE.  Han fortalte meg tidligere om 

episoder hvor hans mor Laila Elden hadde blitt sengeliggende over flere 

dager etter voldshandlinger fra psykopaten OJE. 

Lars Ekker hadde ikke hevet kjøpet skriftlig. 
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08.03.95 Telefaks, 2 sider til Adv. Inger J. Dehli vedrørende 

vitneforklaringer. 

OJE har ikke avgitt forklaring til politiet.  Han har imidlertid sener 

skrevet to forskjellige forklaringer. 

Jenny og Astrid har forklart at de ikke kunne se noen skader i ansiktet til 

OJE etter den omtalte voldsepisoden på gårdsplassen til OJE. 

Blødende sår i ansiktet til OJE ble fotografert på legekontoret til Dr. 

Maxhall på Høylandet 5 timer senere.  Politiet hadde forespurt legen 

om det var normalt med blødende sår i ansiktet 5 timer etter en 

anmeldt vold.  Legen hadde bekreftet dette både muntlig og skriftlig. 

OJE var ikke bløder og han brukte heller ikke blodfortynnende 

medisiner.  OJE satt inne med kompromitterende opplysninger om 

legen, som han selv hadde uttalt ved tidligere tilfeller.  Lite sannsynlig 

ettersom OJE brukte slike utsagn overfor andre personer. 

Disse to sidene henviser til flere interessante episoder og skriftlige 

betegnelser fra andre vitner. 

12.03.95.  Torstein Benum. 

(En direkte avskrift av brevet fra Torstein Benum.) 

«Jeg kom til Bjørlia, mars 1992. 

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 om at jeg skulle flytte ut av DNK’s bolig, og i den sammenheng var 
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Jogeir Brøndbo (en ansatt ved DNK), og snakket med O.J. Elden (OJE). 

Om en såkalt «hybel» på sanitæranlegget. 

Da dette ikke var interessant for meg, kjølnet straks stemningen. 

Etter at DNK ble nedlagt, ble jeg boende har, og jobbet på tiltak i regi av 

arbeidsformidlingen. 

Det var tydelig noe O.J. Elden (OJE) 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 

OJE åpenlyst jobbet for å fjerne meg fra bygda. 

OJE har gjentatte ganger truet meg med juling og ropt fengselsfugl efter 

meg. 

Dette kan bevitnes. 

OJE har i det heletatt vist en super-provoserende fremferd uten at jeg 

har reagert på dette. 

Har ett par ganger vært vitne til at Endre Østby har prøvd å nærme seg 

OJE mens han satt i traktoren, og mønstret er det samme, OJE fyker ut 

av traktorhytta og går til angrep. 

Den 28/11/93, kl. 0950 var jeg vitne 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.  Østby kom seg tilbake til 
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traktorhytten, og kom seg oppå stigbrettet og inn i traktoren, 

millimetere 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 og kjøre meg ned og 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 og lydbånd Walki-Talki. 

Episoden ble bevitnet av Endre og Astrid Østby. 

Hendelsen er anmeldt til politiet som henla saken pga bevis.  Filmene og 

lydbåndet er ikke utlevert. 

Den 27. januar 1994, kl. 0830, var jeg vitne 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. 
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Han skal også ha forsøkt å kjøre ned Astrid Østby med traktor på hennes 

eiendom. 

Derfor er jeg 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 at 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 meg mye 

hjelp og støtte for å få bedre levevilkår. 

Angående hendelsen tirsdag 6/9/94. 

Jeg drev og kløvde 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 efter Endre. 

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, sto OJE over 

EØ.  OJE virket da såpass vill, at jeg tok tak i ham, og la ham i bakken. 

Han sprellet vilt, og så fort 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. 

Torstein Benum. 
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(Alle dokumenter som det refereres til i episodene Vanviddet i Bjørlia 

foreligger med sine signerte originaler). 

Rettsbok for Namdal herredsrett. Hovedforhandling.  Mandag 13. mars 

og 14. mars 1995 ble rett holdt i rettssalen, sorenskriverkontoret, 

Namsos. 

Hovedforhandlingen bekrefter at de viktigste vitnene, og de eneste som 

var til stede, ikke ble hørt.  Rettens formann spesifiserer dette i 

rettsboken.  Derimot legges det vekt på at OJE hadde besøkt 

distriktslege Maxhall, Høylandet legekontor, 5 timer i ettertid med 

blødende skrammer i ansiktet.  Vanlige blod koagulerer etter kortere 

tid.  Blødninger over 5 timer vil vanligvis gi komplikasjoner og vitnet Dr. 

Maxhall ansees å være konstruert.  Mest sannsynlig har det vært 

håndgemeng mellom OJE og Terje Fjerdingen.  Eller som advokat Sørum 

antydet, OJE ville sikkert skade seg selv for å få meg straffet. 

I ettertid har men mere tro på utsagnene fra Lensmann Ole Flågan om 

at dommen måtte gjøres i favør av OJE, da han ellers måtte sperres inne 

på en psykiatrisk institusjon.  Der kunne han ikke bli til evig tid og han 

ville være meget farlig når han en gang slapp ut.  Derfor ble dommen i 

Namdal Herredsrett sett på som hensiktsmessig, og at de involverte 

kunne flytte fra stedet med det samme.   

OJE ble sendt fra Bjørlia og til Namskogan sammen med sin samboer.  

Hans tidligere kone hadde flyttet til en kommune i nærheten av 

Stavanger etter tidligere å ha fått innvilget skilsmisse fra OJE.  EØ 

fortsatte på Østli til han ble pensjonist og flyttet senere til Sør Europa og 

Sør Amerika. 
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16.03.95.  Rapport vedr. hendelse utenfor rettsalen ved Namdal 

Herredsrett, Namsos, tirsdag den 14.mars 1995, ca kl 1200. 

Da Astrid Østby og Jenny Østby kom ut på gangen etter å ha overhørt 

prosedyrene i rettssalen, ble de oppmerksom på Beate Leirvik, som var i 

følge med Otto Jostein Elden, Åse og Alexander Flaat, Åse Pedersen 

med sønn og datter, i å holde en oppvisning utenom det vanlige. 

Der var folk fra to rettsmøter, journalister fra to aviser, politi, advokater 

og andre som var i gangen.  Der passerte også folk fra distriktet som var 

der i forretningsøyemed, altså en meget offisiell plass. 

Beate Leirvik sa til Jenny Østby med flere tilhørere: «Du veit itj du korr 

han Endre Østby har vært mot oss.  Han har provosert meg i 3 år, og han 

har vørri der med gravemaskina og gravd utom huset.  Mykje støv og 

ugagn har han gjort».  

Ovennevnte episode bekreftes, sign. Astrid Østby, sign. Jenny Østby. 

22/03/95.  Telefax til fung. Politimester Bjarne Kjølmoen, 

Sorenskriveren i Namdal.  Telefaksen er på 4 tettskrevne sider. 

Telefaksen ble sendt som ett resultat av at advokat Inger J. Dehli ikke la 

frem de viktigste beviser og hendelser i retten.  Hun viste seg å være 

uerfaren og hadde vanskelig for å opptre i rettslokalet.   

Faksen pålyder: 

«Ref. tidligere sendte anmeldelse 12/9/94 mot Otto Jostein Elden, vedr 

falske forklaringer og oppførsel i forbindelse med hendelse 6/9/94. 

Ref. rettssak 13-14/3/95, hvor det ble avgitt uriktige vitneforklaringer 

fra Otto Jostein Elden, både vedr. Hendelsen 6/9/ og krav vedr. fisket. 
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Ref. tidligere utsendte «trusselbrever» fra OJE vedr vitner og salg av 

eiendom. 

Noen få stikkord vedr. troverdigheten kan nevnes: 

-OJE hadde kjørt hele dagen og parkerte traktoren.  Vi forsøkte å 

komme i kontakt med ham etter andre lasset.  Re. Til 3-4 anm. Tidligere 

i 1994 vedr. hans kjøring av gj. Og bruk av 80/13.  Gjerdet som ble satt 

opp sammen med jordstyret ble revet ned av OJE.  Bilder er tatt og er 

tilgjengelig.  Teknisk sjef har skriftlig og med tegninger bekreftet tillatte 

avkjørsler.  Iflg. Brever og politijournalen ble gjerdet revet, og avtalen 

med politiet brutt samme da. 

-Grensemerker for 80/13 er fjernet flere ganger. 

-Avrenning skal iflg. Vassdragsloven kontrolleres av den som forårsaker 

utslipp på eller mot annens eiendom. 

-Filming i skog.  Videofilmen som var tilgjengelig i rettsalen, viste også 

OJE i ferd med å hogge pyntebjørker i nærheten, ca 10 meter fra det 

NØ-hjørnet av huset 80/13- Altså en ny provokasjon.  Da han så 

videokameraet, ble videre aktiviteter stoppet. 

-Tidligere anmeldelser fra OJE refererer til flere tettskrevne sider, og er 

falske på stander.  Bilder er senere blitt funnet, som kan svekke 

troverdigheten av påstandene. 

-Hovedproblemet er alle løgnene.  De folkene som alltid følger ham i 

rette, har også vært med på hans vel planlagte scenarioer. 

-Politiet bør merke seg utsagnene til Terje Fjerdingen fra OJE ette at 

sistnevnte hadde kjørt ned reklameskiltene inne på tomten til 80/13. 
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-Det er flere tidligere anmeldte hendelser, hvor mønstret er det samme, 

at OJE hopper ut av traktoren og går til angrep.  Problemet kan være 

ved enkelte hendelser, at adferden er for dårlig beskrevet. 

-Jeg anmoder på det sterkeste a de anmeldelsene, hvor vold, eller 

forsøk til sådant, blir etterforsket og tatt på alvor av politiet. 

-Vi har enda ikke fått noen forklaring på lensmanns Flågans uttalelse om 

at det var bedre å la OJE stenge gårdsveien flere ganger, enn at han 

skulle ødelegge drikkevannstilførselen.  Ref. tidligere trusler om 

forgifting. 

Fisket. 

-Vær obs på at han saksøker meg for fisket han gjør på mitt fiskevald.  

Han respekterer ikke at 80/4 er grunneier til elvens østre side, og at jeg 

har kjøpt fiskeretten.  Området er forsøkt brukt av flere de siste tre 

årene, uten resultat.  OJE har ringet inn de andres garn med sine eller 

satt de utenfor.  Det har også vært så dårlig fiske at det er forlangt 

skjønn og nye fredningsbestemmelser via Fylkesmannen. 

-De siste årene har han nødvendigvis vært engstelig for å bli anmeldt for 

fiske av anadrome fiskearter, og hr oppevart «innpakket fisk» hos 

Rasmus Anti.  Den spesielle forklaring, som OJE ga i retten på sitt 

erstatningssøksmål, er på grunn av at han så oss filme hans aktiviteter 

og arbeidemens han var sykemeldt.  Derfor kom han med sin forklaring 

om at samboerens barn fikk fiske i stedet.  Det er flere forhold ved hans 

forklaringer vedørende fisket som er lett å motbevise. 

Generelt: 
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-Vi har mottatt søksmål som skal behandles i sivil rett.  Eneste beviset vi 

kan stille opp med er videofilm og datobilder som viser tilstanden.  De 

vil også forhåpentlig gå inn i historien som oppdiktede søksmål for å 

terrorisere andre. 

-Jeg kan bare ikke forstå at politiet kan nekte å etterforske dette.¨-Noen 

vitner i rettssaken var «kjøpt», det forelå allerede brever fra OJE på det 

tidspunktet om at gården ikke ble solgt til odelsrettighetshaveren, om 

brevene ikke ble underskrevet.  Grunnen til at OJE kansellerte og fikk 

tidligere underskrevet kontrakt vedr. gårdshandel med Lars Ekker hevet, 

var redsel for at «noen» ville vitne i rettssaken.  Vær obs på oppførselen 

til Terje Fjerdingen i retten. Hans kone, Tove Fjerdingen, argumentere 

lenge for å slippe å vitne.  I går har vi mottatt telefoner om at OJE 

presser på for å få flere til å skrive under nevnte brever før han går med 

på en gårdhandel 23/3/95.  Jeg har ikke sett korrespondansen, kun fått 

den referert på telefon.  Det påstås at flere personer i hans «tidligere» 

familie skal bekrefte at han ikke har vært voldelig, m.m. Dette stemmer 

ikke med den forklaringen han ga i retten.   Jeg er blitt innforstått med 

at det ikke er lov å manipulere med vitnene i en rettssak. 

Vi håper at trusselbrevene vedr. gårdhandelen 23/3/95 kan åpne 

politiets øyne for hva det er vi har å jobbe med, og at det er falskheten 

og løgnene som tar mest på.  Møtet mellom odelsrettighetshaverne og 

OJE skal iflg. Mine opplysninger assisteres av advokatene Kveli og 

Haugland.  Møteplassen kjenner jeg ikke til. 

-Er det med loven i hånd at man stiller krav om gårdhandel med 

trusselbrev vedr. tidligere vold og krav til vitner i en rettssak? 

-Jeg håper å få ett fornuftig svar og handling innen rimelig tid. 
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Med hilsen sign. Endre Østby. 

22.3.95 Svar fra Sorenskriveren i Namdal. 

Til Endre Østby, 7977 Høylandet. 

Telefax mottatt 22.03.95 fra Endre Østby. 

Ovennevnte telefax fra Dem foranlediger intet herfra.  Hva angår 

straffesaken mot Dem vil den bli avgjort på bakgrunn av det som har 

fremkommet i rettsmøtet og ikke på bakgrunn av etterprosedyre.  Hva 

angår de sivile søksmål som verserer for Namdal herredsrett må 

anførsler fremsettes i from av prosesskrift, fortrinnsvis gjennom Deres 

advokat. 

Namdal sorenskriverembete, Namsos, 22.03.95. Sign. og Stempel; Are 

Kobro, sorenskriver.  Gjenpart: Namdal politikammer v/kst.politimester 

Kjølmoen. 

23.03.95. Bjørlia. 

Allerede neste dag skriver Torstein Benum følgende i sitt håndskrevne 

brev til Sorenskriveren ved Namdal Sorenskriverembete, Namsos. 

«Jeg refererer til det som hendte den 6/9 95 kl 1500 på gårdsplassen 

til Otto Elden.  De som egentlig hendte er følgende: 

Jeg tok fatt i Otto da han sto over Endre Ø. Slik jeg forsto situasjonen 

var Otto E da opptatt med å utøve vold mot Endre Ø. For å få stoppet 

dette prøvde jeg å rive Otto Elden overende, da dette ikke gikk tildelte 

jeg han ett slag i pannen, først da klarte jeg og rive han over ende. 

Endre Østby lå på rygg med sykkelen delvis over seg.  Dette er det 

riktige hendelses-forløp, og det vet Otto Elden meget godt, det att han 

påstår att Endre Østby har slått han grunner ene og alene ut i det 
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økonomiske motiv fra Otto Eldens side, noe som burde være lett å 

gjennomskue, både for rett og aktorat.  Grunn til att jeg kommer med 

denne tilståelse er att jeg synes det er for galt at Endre Østby skal bli 

dømt for noe jeg har gjort, synes også det er for ille att Otto Elden skal 

berike seg på hendelsen, for hos meg er det jo som kjent ikke noe å 

hente.  Signert Torstein Benum.  (originalen oppbevares i rettsfilen). 

(Advokatene, politiet, politimester Kjølmoen og sorenskriverembete 

kjente til hendelsesforløpet.  OJE skulle vernes, da de viste om hans 

forgiftninger av våre krøtter, gjeterhund, gift i drikkevannet, stenging av 

gårdsvei og andre episoder som er beskrevet i de tidligere kapitler.  

Lensmann Ole Flågan så det samme til meg flere ganger at OJE ville bli 

ekstra farlig når han en gang ble sluppet fri fra en psykiatrisk 

behandling.  OJE hadde tidligere vært til behandling ved Namdal 

Psykiatriske Sykehus.  De første tre dagene i militæret førte til at OJE slo 

ned en kaptein, og lensmannskontoret i Overhalla mottok beskjed om at 

OJE ikke skulle bære våpen, heller ikke kniv.  Derfor var lensmannen godt 

informert.  Det samme var distriktslegen på Høylandet.  Dr. Eide var 

tidligere kommunelege på Høylandet og på dette tidspunktet var han 

overlege ved Namdal Psykiatriske sykehus, Namsos mens Dr. Maxhall 

var kommunelege på Høylandet.  Så poden var godt kjent blant 

øvrigheten.  Medlemmer av frimurerlosjen i Namsos bekreftet at saken 

var diskutert flere ganger og at politimester Kjølmoen var instruert i 

sakens anledning.  Politimester Trond Prytz var på denne tiden opptatt i 

nærvær av politidirektøren i Oslo, Sra. Killengren. Trond Prytz er medlem 

av frimurerlosjen i Namsos.  Man må ta det som en selvfølge at han ble 

hørt i sakens anledning.  I følge advokatene så var vitnemålet fra 1. 

politibetjenten ved kammeret oppdiktet, så her er det i grunnen ikke noe 
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tvil.  Det er lettere å se dette i ettertid, enn på det tidspunktet alt 

skjedde.  Man tenker ikke klart under stress.) 

28.03.95.  Telefax til adv Inger J. Dehli med kopi av brevet fra Torstein 

Benum.  Faksen ble sent av Astrid Østby, da jeg var ute feltet.  Hun 

skriver at tilståelsen var blitt avgitt av Torstein Benum i går. 

 

30.03.95 Brev til Adv Inger J. Dehli, 7700 Steinkjer.  Jeg skriver følgende: 

«1. Torstein Benum har iflg tlf hjemmefra, avlagt tilståelse ved 

Overhalla Lensmannskontor, mandag 27/3/95.  Vennligst få en kopi av 

forklaringen, om en sådan forefinnes. 

2. Sålenge jeg ikke har slått OJE, og heller ikke har sett hva TB har 

foretatt seg, vil jeg ikke akseptere straffeskyld i saken. 

3. Vennligst informer pr. fax. 743 22625, hvilke muligheter jeg har til å 

anke, få saken gjenopptatt, etc.etc.  Får håpe at forklaringen til TB 

forklarer at OJE har vært innforstått med hva som har skjedd, og at OJE 

har benyttet anledningen til å legge skylden på meg. 

4. Det er ønskelig med svar snarest.  Arbeidssituasjonen kan tvinge frem 

reiser/arbeide utenom den tilsendte schedule.  Med hilsen sign. Endre 

Østby. 

08.04.95 Brev til Trønder Avisa fra Torstein Benum. 

«Trønder Avisa 7800 Steinkjer.  Vennligst sett inn i avisen følgende 

kunngjøring: KUNNGJØRING. Ref. rettssak i Namdal Herredsrett 13-14 

mars 1995.  Fordelingen av skyldspørsmålet har ført til, at jeg har avgitt 

tilståelse ve Overhalla Lensmannskontor.  "Fornærmede" ansees derved 

å ha avgitt feil forklaring under ed, i den hensikt å beskylde og hevne 



27 
 

Page 27 of 55 
 

seg på annen person, og samtidig prøve å tilføre seg økonomiske 

fordeler.  Den andre tiltalte, som ble utsatt for vold fra «Fornærmede», 

lå nede, og så ikke hva som skjedde, han har derfor blitt urettmessig 

dømt.  T. Benum.»  Regning bes sent Torstein Benum, Bjørlia 7977 

Høylandet.  Sign. T. Benum. 

10.04.95.  Brev til Adv. Inger J. Dehli, 7700 Steinkjer. 

Ref. telefonsamtale 7/4/95, vedr. anke i straffesak. 

Noen ankepunkter vedr. anken nevnes: 

1. Provokasjonen: 

1a. Provokasjonen kom ikke frem i retten.  For oss så er kjøringen til OJE 

over tomten den verste provokasjonen.  Ikke glem at både politi og 

kommune har stengt innkjørselen.  Det finnes flere andre adkomster på 

begge sider.  OJE har selv skrevet til kom.ing. om at det er ett 

trafikkfarlig område, og at vi ikke må ha avkjørsel for turister, 2 meter 

nedenfor.  Det er opprinnelig heller ikke planlagt som avkjørsel fra 

tidligere, da der ligger ett drensrør, som fører til avløpskummen.  

Drensrøret er blitt kjørt flatt av OJE, og vannet har rent nedover til 

gårdsplassen.  Jeg trodde du hadde fått med deg dette fra før, men vet 

ikke hvem som har klart å omvende de.  Då må heller spørre når det er 

noe du ikke forstår.  Det OJE snakket om retten, kunne lett har vært 

motbevist.  Han er en meget god løgner.  Han har slike enkle gode 

løgner.  F.eks. han hadde om morgenen vært inne hos banksjefen og 

snakket om å selge gården.  Vi kjørte rett fremfor OJE, og passerte 

Høylandet før kl 0800, og han stoppet ikke hos noen banksjef.  

Alexander Flaat kjørte i samme bil.  Denne løgnen, som alle de andre, 

ble godt mottatt i retten.  Derfor er jeg litt forbannet for at du ikke kan 
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lese det jeg skriver, og komme med spørsmål, slik at han blir motsagt, 

og at retten får se hvilke løgner han kommer med.  Kravet om 

fiskeerstatning burde også vært brukt i så henseende.  Når han viste at 

han ble filmet, måtte han finne på noe annet for å få erstatning.  

Hvorfor ble ikke filmsekvensen fra fjøsarbeidet hans tatt til 

etterretning?  Jeg burde selvsagt ha kjørt hele filmen, og hadde vist 

hvordan denne saken utartet seg, ville jeg nødvendigvis ha gjort flere 

ting på en annen måte.  Jeg mente at forklaringen jeg avla var den 

somme, som første avgitte, med unntak for jeg lå under OJE.  Her burde 

jeg ha i motsagt Kjølmoen.  Det blir for langt å komme inn på alle ting 

her og nå, saken er at motparten hadde fritt frem, også fikk de sagt sitt 

ovenfor media, mens vi ikke fikk frem noe.  Hvorfor skulle man bruke to 

dager?      

2. Erstatning for tapt fiske. 

2a. Det var min feil at det ikke ble lagt mere vekt på at fisket til OJE 

foregikk på mitt område, og at jeg skulle ha den halve fiskeretten.  Her 

burde brevet fra OJE til Jan Gartland vært lagt frem, der han sier at han 

vil fortsette som før.  I praksis vil det si at han fisker alene, og ikke 

slipper den andre fiskevalleieren til.  Rapporten og tegningen fra 

fiskeoppsynet, politibetjent Skjelbred og filmen, viser at OJE og vikaren 

fisker på mitt vall.  Det foreligger også diverse korrespondanse vedr. 

fiskeretten og bruken av denne. 

3. Forklaringen vedr. hendelsen. 

3a. Legerapporten fra Maxhall er helt klar når det gjelder skader utenfor 

ansiktet.  Han bekrefter at OJE ikke har mere andre steder på kroppen.  

Husker du forklaringen til OJE at han har en kropp som ikke ga 

blåmerker utenfor ansiktsregionen? Kjølmoen sa at man bruker tykke 
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klær når man kjører traktor, og at gjødsel.  Der helt feil, for det første en 

varm dag, og OJE hadde på seg en tynn blå kjeledress av nylon.  Det er 

alltid varmt i traktorhytten når utetemperaturen er høy.  Kjeledressene 

tar ikke av for eventuelle slag.  Normale folk må forstå at forklaringen til 

OJE er felt feil.  At han har fått skrammer er en annen sak.  Jeg mener 

det er naturlig at Benum har gitt ham en kilevink for å få ham over 

ende, og så har han fått de andre skrammene, sårene, mens han prøvde 

å holde styr på OJE, til jeg kom meg opp.  Pga grunn av materialer og 

rask på venstre side, snudde jeg meg mot høyre, da jeg kom meg frem 

under sykkelen, og derfor hadde jeg ikke oversikt over hva som foregikk 

på venstre side.  Den ene meddommeren var ikke interessert i å følge 

med, og du må også være klar over at OJE viste hvem som skulle være 

dommere, og han hadde tid til å ringe rundt.  Seem kjente til OJE fra før, 

så der hadde han ingen sjanse til å komme med påvirkninger. 

4. Trusler/brev til gårdkjøperne og deres familie. 

4a. Brevene OJE sendte har å påvirke vitnene, førte til at fam. 

Fjerdingen ikke var interessert i å vitne, kniven var plutselig bare 

observert i en plastpose. 

4b. Politiets etterforskning.  Politiet skulle ha tak i Benum til å begynne 

med.  Meg var de ikke interessert i, heller ikke var de interessert i å få 

noen forklaring av meg.  De ringte først senere fra Namsos i 2200 tiden, 

og å avtale tidspunkt for en forklaring.  Det var noe merkelig å høre at 

Fjerdingen sa at OJE hadde sagt at jeg og Benum hadde slått OJE, det er 

noe som er kommet i ettertid.  Da OJE fikk greie på at Benum ikke 

hadde merker på hendene etter slag, begynte han mest sannsynlig å 

legge skylden på meg. Ikke glem saken vedr. campingvogner.  Maxhall 

hadde etterpå skrevet at jeg og Benum hadde slått OJE.  Da jeg kom til 
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Maxhall vedr. smerter i brystkassen, ville han ikke skrive at skaden var i 

følge hendelsen med OJE.  Han påpekte at det måtte ikke komme frem 

til sykehuset, derfor skrev han skade i sammenstøt med annenperson.  

Ble denne skaderapporten fremlagt for retten?  Hvorfor ble det ikke 

bedt om frifinnelse for meg, men i stedet behandling på mildeste måte? 

5. Skadeserstatning. 

5a. Hvorfor skal Bekkeli ha 5500 kroner?   Landbruksvikarer gjør jo 

samme arbeidet som gårdeieren.  Gårdeieren får jo mere tid nå han har 

vikar.  OJE var jo daglig i arbeid, og filmen viser også at han kommer fra 

fjøsstellet, samtidig som vikaren kommer fra fisket.  OJE bøyer seg ned 

og tar av seg fjøsskoene.  Jenny og Fjerdingen vet jo at OJE var i fullt 

arbeid, noe han sjelden er.  Det er helst andre som har måtte gjøre 

jobben. 

6. Anke av dommen. 

6a. Jeg anmoder derfor at du gjør alt som gjøres kan for å få sendt en 

anke vedr. dommen.  Som du antyder i telefonen, aksepteres at du 

bruker den beste ekspertise som kan oppnå.  Ta kontakt med Flågan for 

å få bekreftet forkynnelsesdato.  Avisene kom med domsavsigelsen før 

påske, uten at dommen var forkynt. 

7. Tidligere bruk av vold. 

7a. Retten fikk ikke inntrykk av at OJE har forsøkt på eller allerede har 

utført tidligere voldshandlinger.  Torstein Benum har heller ikke blitt 

oppfordret til å utøve vold mot OJE.  Ved tidligere hendelser, hvor OJE 

har forsøkt å banke TB, så har han trukket seg unna.  De gangene han 

har slått meg eller forsøkt, så har jeg ikke tatt igjen.  Ref. den tidligere 

korrespondanse og de skriftlige vitneforklaringer.  Retten fikk 
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antageligvis inntrykk av at vi hadde besøkt OJE flere ganger for å utføre 

en eller annenhandling.  Det ble ikke kommentert. 

8. Anken bør kunne begrunnes med følgende stikkord: 

-provokasjon. 

-falsk forklaring. 

-tilståelse fra TB. 

Sign. Endre Østby. 

 

23.04.95 Brev til Overhalla Lensmannskontor, 7863 Overhalla. 

«Ref. anmeldelses nr. 506/95, 26.03.95/Bjørlia, Jenny Østby. 

(anmeldelsen omhandler mishandlingen av Jenny Østby i issørpa på 

Fylkesveien). 

I ettertid har Jenny Østby ringt etterforsker O. B. Skjelbred om at 

Marianne Østby hadde vært i vitne til en del av hendelsen.  I dag har jeg 

tilfeldigvis hørt at Jan Ove Elden hadde vært på besøk til Jenny Østby, 

umiddelbart etter hendelsen, og han har muligens sett hvilken tilstand 

Jenny Østby var i.  Jeg mener da at han burde huske hvordan hun skalv, 

og ellers hvordan hun oppførte seg.  Det burde være ett bevis på at det 

ikke var noen hyggelig tur OJE hadde hatt henne med på.  Marianne 

Østby har sett at OJE drog Jenny Østby med seg over gårdsplassen.  

Derfor bør man ha tilstrekkelig vitner på at forklaringen til OJE ikke 

stemmer.  Med hilsen sign. Endre Østby, kopi Namdal Politikammer, 

Namsos. 

18.04.95. Brev til Jenny Østby 7977 Høylandet. 
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En usignert standard utskrift som bekrefter at de ikke har planer om å 

gjøre noe. 

25.04.95 Brev til Advokatfirmaet Notar AS, Oslovn. 15, 7018 Trondheim. 

Etter avtale med Endre Østby oversendes alle dokumenter i hans saker.  

Jeg ber om at nødvendige kopier blir tatt og at originalene returneres til 

meg.  Jeg ønsker dere lykke til videre!  Med hilsen Inger J. Dehli, 

advokat. 

 

26.04.95 Telefaks fra Friggfeltet til: 

Astrid Østby, fax 74 32 26 25 

Info Bern Østhus (advokat) fax 73 51 17 01 

Fra: Endre Østby. 

Ref. møte med advokatfirmaet Notar AS, mandag 24. april 1995. 

Vi ble anmodet om å svare på/utføre følgende punkter etter beste 

evne, og snarest mulig: 

1. Skrive ned i kronologisk rekkefølge anmeldelsene fra OJE, og de 

telefonhenvendelsene vi har mottatt fra politiet som en følge av disse. 

2. Anmeldelser fra oss, også i kronologisk rekkefølge.  Det være seg de 

skriftlige anmeldelser/meldinger og telefonhenvendelsene.  Det er en 

fordel om vi kan referere til navn og dato.  Man må regne med at 

hendelsene er skrevet ned i politivakt-journalen. 

3. Liste over stevninger mottatt fra OJE. 

4. Liste over stevninger utstedt av oss. 
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5. Bearbeide vitner.  Det er samtidig viktig å la utenforstående forstå at 

vi nå er på offensiven, og med gode og aggressive jurister på vår side. 

6. Oversikt over saker, når de er berammet, osv. 

Vennligst reserver en skrivebok, som til en hver tid ligger fremme på 

kontorbordet, slik at tankene festes på papiret, før man glemmer viktige 

historiske øyeblikk!  Sign. eø 

 

26.04.95. Telefax til Jan Gartland 74322625 fra Frigg feltet, Endre Østby. 

Vedr. Tidligere diskuterte vitneutsagn. 

Det er nå en absolutt nødvendighet at du snarest skriver ned på kladd 

de truslene, som ble mottatt fra OJE, etter at man hadde funnet døde 

krøtter i Fiskådalen.  Spesielt er de utsagnene at verre katastrofer skulle 

skje, om vi slepte krøtter på beite i samme området i fortsetningen, 

meget viktige.  Utsagnene om sakte forgiftning og likvidering av 

familiemedlemmer, må ikke glemmes.  Likedan hans svar på ditt 

spørsmål om hvem som skulle likvideres først. 

Samtidig vil jeg at du ber de som kan bevitne hans unormale og mange 

kjøringer innover til Fiskådalen, skrive dette ned. OJE fortalte nemlig til 

politiet, at han aldri hadde vært inne i dalen, og at det var lite vanlig at 

han hadde noe å gjøre der inne. 

Vennligst redegjør for hvordan du mener krøtter kunne ha blitt 

blyforgiftet i beiteområdet.  Bilvrakene i området utenfor ga ikke kyrne 

adgang til blybatterier, men det er viktig at du tar med dette i 

rapporten.  OJE ga uten betenkningstid beskjed til politiet om at 
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blybatterier var tilgjengelig for krøtter på bestemte plasser i bilvrak på 

ditt område. 

I følge dine anbefalinger, har vi nå fått hjelp fra ett velrennomert 

advokatfirma i Trondheim, som har satt sine aggressive jurister på 

saken, og ve er dermed inne i en offensiv fase.  Det er viktig, at du lar 

utenforstående forstå dette, i det henseende å få vitner til å stå frem.  

Hele saken skal belyses fra dag en.  Sign. eø, kopi til adv Østhus. 

 

09.05.95 Prosesskrift til Namdal Herredsrett fra Advokatfirmaet Notar 

AS, Trondheim. Vår første advokat i Vanviddet i Bjørlia, Adv. Sørum, 

Levanger, fikk i samarbeid med adv. Haugland, som representerte OJE, 

åpnet for 34 nye tvister, og det etter kun en befaring.  Det ble over 40 

tvister etter hvert.  Adv. Sørum «helte bensin på bålet», han ville 

utvide sin Portfolio i samarbeid med adv. Haugland.  Adv. Sørum 

måtte ha sin flaske Smirnoff Vodka til daglig og han hadde derfor ikke 

noen fremgang i retten.  De gangene jeg måtte ta over, vant jeg frem.  

Men Sørum klarte allikevel, hver gang, å få omgjort det slik at tvistene 

måtte behandles videre.  Han ville ikke la retten avslutte tvistene der 

og da. Man må i ettertid ha god grunn til å huske begge advokatene 

som kjeltringer, mens man kan huske klientene som tullinger, slik man 

kan se det hele i ettertid. 

Sak nr. 94-00374 A. 

Saksøker: Otto Elden, 7977 Høylandet.  Prosessfullmektig: Advokat Arne 

Haugland, p.b. 22, 7801 Namsos. 
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Saksøkt: Endre og Astrid Ågren Østby, Bjørlia, 7977 Høylandet.  

Prosessfullmektig: Advkatf. Notar AS v/adv.flm. Bernt Østhus, p.b. 3554 

Ilevollen, 7002 Trondheim. 

Jeg viser til mitt prosesskrift av 03.05.1995 samt til motpartens 

prosesskrift av 24.04.1995. 

I sistnevnte prosesskrift fremgår at Otto Elden har solgt de eiendommer 

de fleste av de nærværende tvister er knyttet til, til sine barn.  Det 

fremgår av tvistemålslovens § 65 at tvisten som utgangspunkt kan 

fortsette mellom de samme parter såfremt prosessforutsetningene 

foreligger.  Dommen blir for så vidt bindene mellom erverver og 

saksøkte, man kan ikke fullbyrdes overfor den nye eier a eiendommen, 

jfr. Ot.prp.nr 1/1910 s. 131. 

Overdragelse i denne sak medfører at saksøker ikke lenger har aktuell 

rettslig interesse i en fastsettelsesdom for de forhold som vedrører den 

faste eiendom han har solgt.  Dette gjelder på standen pkt. B, C, D, E, E. 

F, G, H og I. Dette medfører at kun hovedsøksmålets pkt A, J, og L samt 

motsøksmålet fortsatt kan føres mellom partene 

Nærmere om grunnlaget for avvisning. 

Kravet om aktuell rettslig interesse er grunnleggende og gjelder også 

ved overdragelse i § 65’s forstand.  Dette er uttrykkelig fastslått i 

rettspraksis, se eksempelvis Retstidende 1970, s. 830. 

Det klare utgangspunkt om at saken skal avises dersom den rettslige 

interesse i dom faller bort under saksforberedelsene, er også fastslått 

av Jo Hov, «Rettergang i sivile saker», 2. utg, 1994, s. 118, jfr. S. 156 og 

157. 
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Avgjørende for avvisningsspørsmålet er derfor om Otto Jostein Elden 

fortsatt har rettslig interesse i en dom.  Det er klart at fastsettelsesdom 

vedrørende de begrensede rettigheter saken omhandler overhodet ikke 

lenger har betydning for saksøker.  Han har så vidt forstått ikke lenger 

befatning med eiendommen. 

Det fremstår således klart at saksøker ikke har noe behov for dom.  Jeg 

viser for så vidt til at det er snakk om førsteinstansbehandling av saken, 

og at det ikke foreligger noen rettskraftig avgjørelse av spørsmålene i 

hans disfavør.  En eventuell fortsettelse av søksmålet fremstår således 

som en ren personlig forfølgning, hvilket knappest kan si å være noen 

beskyttelsesverdig interesse. 

Disse momenter medfører at saksøker ikke har noen aktuell rettslig 

interesse domsutfallet, jfr. Jo Hov, s. 152. 

Det kan sammenfatningsvis fastslås at en sak vedrørende ovennevnte 

påstandspunkter ikke lenger har noen aktualitet mellom partene. 

Partsskifte. 

Dette forhold kan selvsagt repareres ved at erverver av eiendommen 

trer inn i eller overtar søksmålet.  Dette er så vidt imidlertid ikke 

ønskelig fra erverves side.  Saksøkte har heller ingen interesse i at en 

meningsløs nabostrid skal fortsette mellom nye parter.  Det varsles 

imidlertid om at erververne vil bli trukket inn i tvisten dersom avvising 

ikke finner sted. 

Saksomkostninger. 

Avvisning medfører at saksøkte må tilkjennes saksomkostninger for det 

arbeid som relaterer seg til de avviste påstandspunkter.  Etter samtale 
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med saksøktes tidligere prosessfullmektig, adv. Dehli, er disse 

omkostningen estimert til kr. 27.000,- fra inngivelse av tilsvar. 

I avvisningsspørsmålet nedlegges etter dette slik 

   påstand: 

1. Saken for så vidt gjelder stevningens pkt B, C,D,E, F, G, H, I og K 

avvises. 

2. Astrid Ågren Østby og Endre Østby tilkjennes saksomkostninger 

avvisningssaken med kr. 27.000. 

Prosesskrift i 4-fire-eksemplarer. 

Trondheim 9.5.1995. Bern Østhus, adv.flm. sign. 4626093/BØ/950508 

 

(Dette prosess-skrivet er nå en dårlig reklame for adv. Inger J. Dehli.) 

 

14.05.95 Ett håndskrevet svar fra Jan Gartland, Bjørlia. 

«Har fått spørsmål fra Endre Østby om jeg har hatt problemer med Otto 

J. Elden. 

1. Vedr. Beite og seterrett. 

Hadde 11 stk kalveferdige kviger på samme beite som E. Østby.  Straks 

etter at vi slepte dyrene på beite, økte trafikken innover Fiskådalsvegen. 

Buskapen ble inspisert hver morgen før jeg dro på jobb.  Plutselig en 

morgen fikk jeg se at tre av mine kviger var blinde og hadde skjelvinger 

og fråde rundt munnen.  Dyrene døde samme kveld.  Etter dette drama 
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ble resten av buskapen hentet hjem, leidde reineier Kjell toven for å 

hjelpe til.  Dette var ett personlig tap for meg på 50.000.- kroner.  

1.1 Jeg og avløser Kjell B. Myre var tilstede og hjelpte til hos E. Østby 

for å få inn hans buskap.  2 av Østby’s dyr døde.  Dyrlege var 

tilstede og dødsårsaken var blyforgiftning. 

 

2 Fiske: Gnr 80 bnr 4 ble sjøleier i 1917 med fiskerett.  Plutselig 

begynte O.J. Elden og ta seg til rette med å sette sine garn over våre 

garn. Min mor som var enke med forsorgstrygd på kr. 90,- pr. mnd. 

Kunne ikke kreve noen ting.  Vi fisket til mat og O.J. Elden for salg til 

svensker.  Vi har ikke hatt mulighet for å fiske på flere år.  Det ble 

også foretatt skjønn, der vi ikke ble forespurt om å være med.  Ved 

besøk av O.J. Elden fikk jeg bekreftet at om jeg slepte krøtter videre 

på beite, ville det bli den største katastrofe. 

3 Tur til Fiskåhytta.  Søkte kommunen om sykekjøring til Fiskåhytta 

(min tidligere kone), fikk her ja.  Søkte grunneier Astrid og Endre 

Østby, fikk ja.  Søkte O.J. Elden, fikk kun to dager.  O:J:Elden kom på 

besøk med stor koffert som inneholdt saksgangen mellom EØ og 

OJE.  Jeg var ikke interessert i slike papirer. Han sa det skulle 

oppnevnes borgervern, likeså skulle folke i bygda likvideres.  Jeg 

spurte: Hvem står for tur.  Det kunne han ikke svare på.  Etter dette 

fikk min frue nervetrøbbel og måtte til sykehus.  Sånne uttalelser er 

ikke bra når en har nervepasienter i huset.  Etter alt dette som har 

hendt er ikke bra for en fattig småbruker.  

Hilsen Jan Gartland, sign. 14/5/95. 

 

 

11.05.95 Brev til Adv Inger J. Dehli, 7700 Steinkjer. 



39 
 

Page 39 of 55 
 

Ref. kort møte på Deres kontor mandag morgen 24/04/95. 

Det er for meg av stor viktighet at De forklarer hvorfor tilsendte 

offshore schedule for 1995 ikke ble tatt til følge ved berammelse av 

rettssak 13/6/95.  Om det ikke var mulig å beramme saken i min 

friperiode burde jeg ha fått beskjed.  Min kone har bekreftet at hun 

ble informert om planene for rettsforhandlinger i juni, man at vi 

skulle få nærmere beskjed.  Vi tok det som en selvfølge at 

forhandlingen ble berammet til friperiode, så lenge det alltid har 

vært vanlig tidligere.  Adv. Gundtvedt nevnte det i sin prosedyre 

14/3/95 som for forsvarer for Torstein Benum at sivile forhandlinger 

var planlagt for sommeren 1995. 

Samtidig er det viktig å få bekreftet hvorfor De ikke ville anke 

straffesaken fra 13-14/3/95.  Hvorfor ble avtale vedrørende anke, 

eller hjelp til sådan, ikke ordnet som avtalt til 24/4?  Det er bare 

flaks at lensmannen ville vente med forkynningen. 

Hvem ga avisene anledning til å gå ut med domsavsigelsen før 

forkynning?  Lensmannen har benektet at han gjorde det! 

Hvorfor ble det anmodet om to dagers rettsforhandlinger med 

vitner, når man ikke gjorde seg nytte av vitneavhør og 

bevismateriell?  Hvorfor skulle aktoratet ha fritt fram for alle sine 

påstander i pressens nærvær?  Hele vitsen var jo at man skulle få 

benytte anledningen til å benytte pressen på samme måte som 

motparten!  Tilstedeværende jurister kommenterte forsvaret som 

urutinert!  Men er det egentlig sakens kjerne?  Hvordan kan en 

forsvarsadvokat uttale til sin klient at det hele er hans feil!  Det må 

bero på at forsvarsadvokaten har brukt mere tid på å innhente 

opplysninger om hva andre tror, i stedet for å sette seg inn i sakens 

kjerne!  Hvorfor ble det opplyst om at det var mulig å anke 

straffesaker etter 1/1/95? 
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Det man opplever i dag er at dine uttalelser vedr. 

eiendomsoverdragelse ikke stemmer og ikke gir noe grunnlag for at 

tvistene blir henlagt. 

Samtidig vil jeg bemerka at De flere ganger i løpet av det siste år ga 

meg beskjed om ikke å blande meg inn i de forskjellige 

eiendomssalgene fra OJE.  Man kunne jo i det minste ha hindret de 

nye eierne fra å anbefale videre rettsforhandlinger til advokat og 

OJE. 

De forelagte tvister og stevninger burde i alle fall ha vært redigert og 

planlagt og ved eventuell rettsak var det en selvfølge at man reiste 

motsøksmål.  Det er flere økonomiske tap som er anbefalt som 

erstatningskrav iflg. Råd fra forsikringsselskapet. 

Under siste nevnte møte ga De uttrykk for at det mitt problem å 

omberamme rettssaken.  Samtidig ble det gitt uttrykk for at jeg ikke 

behøvde å være med under rettsforhandlingen! 

Hvorfor ble ikke forsikringsselskapet kontaktet og 

rettshjelpsforsikringen klarert? 

Slik saken står i dag lar det seg ikke gjøre å benytte seg av den. 

De ble skriftlig oppfordret om at vi måtte få kommentere 

kontrakten før salget av huset til Jenny Østby. I stedet ble 

kontrakten tilsendt samme dag som den skulle underskrives av 

kjøper, og eventuelle kommentarer ville utsette salget.  

Overføringen av penger tok også unormalt lang tid. 

Er det ikke advokatens plikt å ta vare på klientens interesse og se til 

at han får rettferdig behandling?  Med hilsen eø 

 

 

21.05.85.  Brev til Adv. Bernt Østhus. 
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I løpet av helgen har jeg arkivert korrespondanse fr en del gamle 

permer, og komplettert de permene som er sortert etter dato. 

 

Mulige vitner til rettssakene i Namdal Herredsrett, ref. søksmål fra 

OJE og adv Arne Haugland. (Disse opplysningene var også gitt til 

adv. Inger J. Dehli) 

-Jo Kjølstad, 7977 Høylandet.  

Utleie av kvilbrakke til Fiskådalen. –Se bilder.  Brakken ble 

tilbakelevert ette hogstsesongens slutt. 

 

-Magne Westfjell, 7977 Høylandet. Tlf 74322662. 

Han har vært med OJE som hogger/kjører i flere sesonger og kjenner 

til de fleste veier som er brukt.  Han ble også forespurt om hogging i 

Fiskådalen, men iflg mine opplysninger sa han nei.  Han var med på 

å hogge tømmer ovenfor 80/17.  Faren hans liker ikke OJE. 

-Terje Fjerdingen, 7977 Høylandet. Tlf 74322624.   

Han kjenner godt til vannforsyningen og OJE’s forsøk på å stenge 

denne.  TF har også tidligere forklart om OJE’s trafikk og 

traktorkjøring/veiarbeider i området rundt vannkummene. 

Ref. tidligere skriv hvor TF forteller om dette.  TF kjennskap tol OJE’s 

provokasjoner, ref. tidligere skriv.  Forsøk på å stenge vannet il 

80/13.  Han kjenner også godt til alle episoder og familieforhold. 

-Tove Fjerdingen, samme som TF. 

 

-Jan Gartland, 7977 Høylandet. Tlf: ingen. 

Han er blitt truet av OJE og har mistet krøtter på beite. Flere 

episoder hvor OJE angivelig har kommet med trusler.  Han kan være 

ubestemt, må ha uttalelsene skriftlig, som en begynnelse.  Han har 

fått anmodning om å skrive ned sine erfaringer.  Beiterettigheter, 
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fiskerettigheter, tomtesalg, vannrettigheter, veirettigheter, grind 

osv.  Han skal ha vært plaget av OJE over lengre tid. 

 

-Jogeir Brøndbo, 7977 Høylandet. Ukjent tlf. 

Han var leder for DNK da de leidde huset 80/13 i det tidspunktet hvor 

OJE hentet utstyr.  Jogeir Brøndbo kan fortelle om det s.k. «inventaret».  

Han kan også fortelle om når OJE nektet scooterkjøring over annens 

eiendom etter godkjenning fra kommunen.  Muligens også brever som 

ble skrevet av OJE og trusler om anmeldelse av Torstein Benum. 

 

-Lensmann Ole Flågan, Overhalla. Tlf 74281102 

Stenging av gårdsvei. 

Vannforsyning. 

Stenging av vei 3 inklusive område for vei 3 og mot vannforsyningen, for 

å verne denne da det var umulig å holde styr på OJE, som ikke overholdt 

avtalen med oss og lensmannen om å holde seg bort fra vannkilden. 

Grenser mot 80/13. 

Han kan være vanskelig å spå, men det kan være at han har skiftet side 

ette de siste episoder og samtaler med Laila Elden. 

 

-Laila Elden, Spinnargt. 8A, 4003 Sandnes. Tlf 51623887. 

Tidligere hustru til OJE. 
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Hun har tidligere beklaget seg over dårlig behandling fra OJE, vold etc.  

Dette er bekreftet av Jan Ove Elden, yngste sønn. (23 år). 

HUN ER ANGIVELIG HATT FLERE SAMTALER MED Flågan vedr. tidligere 

vold, i forbindelse med gårdhandelen.  Det fortelles av Jan Ove og Laila, 

at OJE kansellerte kontrakten med Lars Ekker (Karl Flaat), da Laila truet 

med å vitne i straffesaken og fortelle om den volden hun hadde 

opplevet i sin tid sammen med OJE! 

Hun har også fortalt meg om hvor utspekulert OJE kan være.  Laila Elden 

har vært på besøk til Jenny og Astrid Østby den 14/05/95 i huset 80/13.  

Der hadde hun bl.a. fortalt at advokat Dehli tidligere pr telefon hadde 

spurt henne, om hun trodde OJE mente alvor, når han «forsøkte» og «å 

forgifte» vannkummene?  Til dette hadde Laila svart bekreftende.  Laila 

Elden skal være i distriktet en stund, og hun skal tilbake til Bjørlia i 

pinsen.  Jeg har på følelsen at både Laila og Jan Ove Elden er viktige 

vitner.  Men jeg tror det er bedre at advokaten snakker med dem først. 

-Jan Ove elden, arbeider som lærling, flymekaniker, på Ørlandet 

Flystasjon.  Han kan bekrefte mesteparten av det Laila Elden forteller. 

 

-Murer Stakseth, 7800 Namsos. Tlf 74273876, Mobil 94789391, Mobil 

96749014. 

Han reparerte altan på huset 80/13, sammen med en ansatt.  Han var 

der i lengre tid sommeren 1994. Han bemerket at OJE, hans samboer 

med voksne barn, turister og bygdas befolkning brukte innjorda som 

adkomst til den omdiskuterte bade/båtplassen. 
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Jeg har også film som viser det samme.  Samme person har skrevet 

skaderapporter på huset, og det skal være vedlagt tidligere 

korrespondanse. 

-Landbrukssjef Fiskum, Høylandet kommune, 7977 Høylandet. Tlf 

74321250. 

Han har vært på befaring, sett veier, grøfter, flomskader.  Samme 

kontor har laget grøfteplaner over omdiskuterte områder, og målt opp 

80/17.  Han har ikke laget noen skaderapport.  Det skulle påvente 

beskjed fra Dehli og hun har ikke gjort noe. 

-Jon Håvard Solum, rådmann i Høylandet Kommune, tlf 74321250.  Han 

var ansatt på fylkeslandbrukskontoret i Steinkjer og var primus motor 

for å få i stand avtaler og kjøp fra OJE i forbindelse med fremtidige 

driftsplaner.  Han bør kjenne godt til forholdene.  Han har også vært på 

stedet flere ganger i forbindelse med ovennevnte planlegging. 

-Vedr. innbrudd i campingvogner på Bjørlia camping, så forefinnes det 

vitner på Rørvik.  De adressene har jeg hjemme. 

-Banksjef Jonny Kongsmo, Sparebanken Midt-Norge, 7977 Høylandet, tlf 

74321192.  Han var den som ville selge unna paraceller fra OJE for å 

hindre en konkurs. 

Kjenner forholdene godt, da han har arbeidet sammen med faren til OJE 

som var ordfører, og har hatt flere økonomiske redningsaksjoner vedr. 

OJE.  Må ansees som litt av en luring.  Bør snakkes med på forhånd. Han 

kjenner ikke til at jeg har en kopi av det kladdepapiret, som han noterte 

på kjøpsdagen, 7/4/92.  Jeg fikk dette av kontorsjefen, som fikk sparken 

rett etterpå, men jeg vet ikke hvorfor.  Banksjefen skulle bevitne de 

avtaler som ble inngått denne dagen, men han hadde dårlig husk 
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etterpå.  Han unnskyldte seg med at avtalene var for dårlige.  Han var 

med Flågan da han skulle hente ut inventar fra 80/13. 

Banksjefen er gift med kommunekassereren, som igjen er 

bestevenninne med vår berømte ligningssjef. 

 

Telefax 07/06/95 fra Advokatfirmaet NOTAR AS, Trondheim. 

Han skriver bare kort: Vi vant frem i avvisningsspørsmålet, 

Sign. Bernt Østhus. 

Men i den samme arkiverte bunken er det vedlagt 2 nye søksmål fra OJE 

og adv. Arne Haugland.  Det er for mange sider til å kopiere her.  Men 

han har funnet på nye tvister.  Adv Arne Haugland ble senere dømt for 

sin kriminelle aktivitet etter sakene med OJE.  Jeg har ikke detaljene, det 

ble kun referert i til hans bravader i flere av avisene. 

 

08.06.95.  Advokatfirmaet Notar AS, Trondheim 

 

PROSESSKRIFT 

TIL 

NAMDAL HERREDSRETT 

Sak nr. 94-00374 A. 

Saksøker: Otto Elden, 7977 Høylandet. 

Prosessfullmektig: Advokat Arne Haugland, p.b. 22, 7801 Namsos. 
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Saksøkt: Endre og Astrid Ågren Østby, Bjørlia, 7977 Høylandet. 

Prosessfullmektig: Advokatf. Notar AS v/adv.flm. Bernt Østhus, p.b. 

3554 Ilevollen, 7002 Trondheim. 

Jeg viser til rettens kjennelse av 07.06.1995, som er avventet for å inngi 

ytterligere bevismateriale. 

1.     Hovedsøksmålet. 

I forhold til hovedsøksmålet, pkt. K, har motparten provosert opplyst 

hva som skulle tilsi en høyere temperatur i foreliggende sak i forhold 

til hva man normalt kan forvente mellom naboer.  Som illustrasjon 

fra et rikholdig materiale vedlegges som 

Bevis:  1.  Kopi av leserinnlegg i Namdal Arbeiderblad 

08.02.1994.(bilag 1) 

2. Kopi av artikkel i Nordtrønderen og Namdalen 11.02.1994.  

(bilag 2) 

 

Saksøker uttaler her: 

«det var rett og slett jævlig ikke å slippe til i sin egen skog så fine 

driftsforhold som det har vært i vinter» 

 

Han gir samtidig uttrykk for at namsretten åpnet en stengt vei ved 

kjennelse 21.01.1994.  Dette er positivt uriktig og fremstiller Endre 

Østby i et meget dårlig lys.  Namsrettens kjennelse av 21.03.1994 

gikk vitterlig ut på at saksøker ble pålagt å bruke en annen vei enn 

den stengte. 
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I forhold til hovedsøksmålets pkt. J er det presentert en 

tapsberegning som innebærer at det er lidt et tap på kr. 1.500,- 

per døgn.  Dette er overhode ikke dokumentert med 

sammenlignbare tall som viser eget effektivitetsnivå.  

Sammenligningstall provoseres fremlagt. 

 

Det er videre ikke gjort noe fradrag for resultatet av den dugnad 

som ble holdt for utvinning av tømmer. 

 

Utvunnet kvantum ved dugnaden har klarligvis betydning for en 

eventuell erstatningsutmåling.  Resultatet provoseres opplyst. 

 

Det vil for øvrig bli ført videre bevis for at saksøker ikke var hindret 

i å drive hogst i form av datobilder og datofilm: 

Bevis: Kopi av bilder. (bilag 3). 

I tillegg tilbys som vitne 

Vitne: Terje Fjerdingen,  Høylandet. 

Vitnet møter etter innkalling fra undertegnede. 

 

Jeg ber om at det blir lagt til rette for visning av videofilm og 

overhead under hovedforhandlingen. 

 

Det vil også bli fremlagt en kartskisse som viser de mange 

alternative kjøreveier i terrenget. 

 

Bevis: Kopi av kartskisse. (bilag 4). 
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I forhold til saksøkers erstatningskrav, jfr. Påstandens pkt. A, tilbys 

et nytt vitne som kan forklare seg nærmere om de gjenstander det 

kreves erstatning for. 

 

Vitne: Jogeir Brøndbo, Høylandet. 

 

Vitnet møter frivillig etter innkalling fra undertegnede. 

 

2.       Motsøksmålet. 

Saksøker har fremhold at det ikke er reklamert, under henvisning til at 

reklamasjon ikke er sendt Otto Jostein Elden, men hans daværende 

økonomiske rådgiver, Jonny Kongsmo.  Som dokumentasjon for at 

reklamasjon er videresendt Otto Jostein Elden i tillegg til at den er sendt 

ham direkte i kopi fremlegges som 

 

Bevis:  Brev fra Johnny Kongsmo til Otto Jostein Elden av 14.09.1992. 

(bilag5). 

Det er også reist tvil om overtakelsestidspunkt for eiendommen.  Her 

fremlegges håndskrevet brev fra Endre Østby til Sorenskriveren i 

Namsos av 16.03.1992 som viser at Endre Østby ikke aksepterer å ha 

overtatt eiendommen. 

Bevis:  Kopi av brev fra Endre Østby av 16.03.1992 til Sorenskriveren i 

Namsos. (bilag 6). 
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3.            Prosessualia. 

På bakgrunn av at saken for så vidt gjelder tvistene knyttet til de 

begrensede rettigheter i den faste eiendom er avvist, er det slik 

saksøkte ser det ikke behov for befaring.  Kravet om befaring frafalles 

således.  Som følge av dette antas at det ikke vil bli behov for mer en 2 

dager til hovedforhandlingen. 

 

For ordens skyld gjøres videre oppmerksom på at saksøkte aldri har 

begjært hovedsøksmålets pkt. J avvist, slik det fremholdes av saksøker i 

prosesskrift av 02.06.1995. 

 

Prosesskrift av 4 – fire – eksemplarer, hvorav 2 er sendt motpartens 

prosessfullmektig i dag per fax og post. 

 

Trondheim, den 08.06.1995 

Advokatfirmaet Notar AS 

Bern Østhus 

Advokatfullmektig sign. 

 

09.06.95. Brev til Advokatfirmaet Notar AS. 

Det er to tettskrevne sider med kommentarer til de viktigste detaljene 

siden 1992.  Leseren må være klar over at advokat Per Sørum, Levanger 

saboterte det hele sammen med advokat Arne Haugland i det 
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henseende å forlenge Portfolio.  Det var egentlig adv. Per Sørum som 

laget til de fleste tvistene sammen med OJE.  Psykopaten fikk da 

selvsagt den troen at min advokat var til hjelp for hans egne planer om 

fandenskap. 

Advokater er vanskelig å holde styr på, det forteller den årelange 

historien i Vanviddet i Bjørlia. 

Jeg kopierer ikke dette brevet, mesteparten er diskutert i de tidligere 

avhandlingene, 1, 2 og 3. 

 

10.06.95.  Ett fire siders brev til Advokatfirmaet Notar AS. 

Brevet kopieres ikke her.  Det omhandler tidligere hendelser fra 

episodene beskrevet i Vanviddet i Bjørlia, 1, 2 og 3. 

 

10.06.95 Ett 8 siders brev til Advokatfirmaet Notar AS. 

Oppsummering av de viktigste detaljene fra tidligere år med referat til 

dokumenter og bevis. 

11.06.95.  Telefax til Bern Østhus, Advokatfirmaet Notar AS. 

Man opplyser her om en video fra 29/1|2/94 som viser når OJE kommer 

oppover vei no 2 med traktor, forbi diket mellom vei 2 og 3 og nedover 

mot fylkesveien. 
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13.06.95.  Sivil Sak, 12 sider. 

 

Rettsbok 

for 

Namdal Herredsrett 

Saksøker: Otto Jostein Elden, 7977 Høylandet. 

Saksøkt: Endre og Astrid Østby, 7977 Høylandet. 

Saken gjelder:  Eiendomtvister m.v. 

Dommer er Are Kobro, sak nr. 94-00374 A. 

Rettsbokens 12 sider kopieres ikke her.  Kobro har tatt med alle detaljer 

siden året 1991.  Alle påstander som er oppdiktet av OJE har blitt 

inkludert. 

OJE blir dømt til å betale oss kr. 10.000,- 

Vi blir dømt til å betale ham kr. 5000.- for tapt tømmerhogst. 

Her glemmer Are Kobro å nevne at OJE har hatt hogstforbud siden 

1988.  Samtidig tar han ikke med de filmer og videoer som viser de veier 

vi har brøytet for ham hver vinter.  Heller ikke tar han med at den 

skogen som er hogd ned og ikke kvistet er tømmer som tilhører meg.  

Tømmeret i Fiskådalen ligger ukvistet i elven og filmen viser en 

kvilbrakke og brøytet bil/tømmerveg.  En artikkel i avisen vedrørende 

hjelp og dugnad fra naboer til tømmerhogst var kun hjelp fra Audun 

Hognes som hogg ut ett tidligere plantefelt til vanlig betaling.  

Tømmeret ble liggende til tømmermaskinen til Leif Tore Flaat kjørte det 
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frem.  OJE kunne tatt de få lassene ut med sin egen traktor mens han 

kjørte flere ganger daglig til området uten tømmer i vinsjen.  Han hadde 

montert ett spyd fremme på frontlasteren.  Videofilmene som ble vist i 

retten bekreftet dette.  Sorenskriver Are Kobro har heller ikke merket 

seg kartet med de 7 inntegnede veier over 10 mål flat mark som er 

kjøpt for nydyrking.  Det finnes ikke en jordflekk i Norge hvor det åpnes 

en rettssak for å rettferdiggjøre 7 tømmerveier over 10 mål dyrkajord.  

Ett «dike» det har vært skrevet advokatsider om i 4 år, eksisterer ikke.  

På dette punktet har OJE gravd 3 tømmerveier som møtes uten 

normale dreneringsgrøfter midt i nylandet.  En omtalt stengt vei er en 

av de omtalte 7 veier som OJE har gravd ovenfor vannkummene i den 

hensikt å ødelegge vanntilførselen.  Vi må ikke glemme våre tidligere 

anmeldelser til politiet om at han helte kjemiske plantevernmidler i 

tilsiget og de tidligere trusler og giftdrap av krøtter og gjeterhund. 

Giftdrapet av krøtter og gjeterhund ble bekreftet av myndighetene i 

Oslo. (Veterinærlaboratoriet).   

Men man kan ikke forvente at Kobro skjønner så mye av dette.  Han var 

jo også omtalt av advokatene for å være lett å lure.  Man kan heller ikke 

forvente at sorenskriver Are Kobro er synsk, det kan synes å ha vært 

nødvendig.  Noen løgndetektor var ikke tilgjengelig i retten, og 

diplomoppgavene til psykiaterne forteller oss at psykopaten alltid klarer 

å lure løgndetektoren.  Derfor er ikke løgndetektor tillatt brukt i Norge. 

Om man tar seg tid til å lese rettsboken, så vil man kreditere Kobro for å 

avrunde dette vanviddet uten for mye bråk.  Kobro var en god venn av 

lensmann Ole Flågan og de ble gjerne observert mye sammen, også 

privat.  
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En sorenskriver som frekventerer Vinmonopolet hver dag før 

kontortiden har ikke den disiplinen som er nødvendig for å nøste opp i 

løgnhistorier fra en psykopat.  Alkoholforbruket til advokat Per Sørum 

var nok heller ikke den rette medisinen.  Advokat Per Sørum satte i gang 

en større voldgiftssak med mange tvister.  Flere av disse tvistene hadde 

blitt løst tidligere med voldgift i andre sammenhenger.  Til alt hell så 

klarte jeg å få stoppet dette. 

 

04/07/95.  Advokatfirmaet Notar AS fra adv Bernt Østhus. 

Honorar for bistand. 

Han beregner seg kr. 59.000,- pluss 12.192,- i utgifter. 

Man får berømme advokatfullmektigen for vel utført arbeide. 

Når nå advokat Inger J. Dehli hadde glemt rettshjelpsforsikringen ved 

Gjensidige, Overhalla, så måtte jeg selvsagt betale det hele selv. 

OJE hadde hele tiden utgiftene betalt av Gjensidige, Overhalla.  Tomas 

Halbostad og Skistad var primus motorer derfra. 

 

 

14.08.05 Jnr. 506/85. 

Jenny Østby, Bjørlia, 7977 Høylandet blir innkalt til Namdal 

herredsrett for å avgi forklaring under hovedforhandling i straffesak 

mot Otto Jostein Elden, siktet for overtredelse a Straffelovens § 228, 

1. ledd. Brevet er underskrevet Pia Pernille Kjesrund, fullmektig 

Politimesteren i Namdal. 
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Under rettens hovedforhandling opplyste den 90 år gamle damen at 

OJE var syk og ikke burde straffes. 

Det forefinnes ikke noen dom i saken. 

 

 

 

20/11/95. 

År 1995 den 20. november ble lagmannsrett holdt i Trondheim 

tinghus. 

Dommere: Kst. lagdommer Ole Johan Lund og lagdommer Ivar Oftedal 

og lagdommer Nina Mår Tapper. 

Protokollfører: Maria Sotuyo Sivertsen. 

Sak nr. 95-00384K. 

Kjærende part: Endre Østby og Astrid Ågren Østby, 7977 Høylandet. 

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Notar AS, v/adv.flm. Bernt Østhus, 

7002 Trondheim. 

Motpart: Otto Jostein Elden, 7977 Høylandet. 

Prosessfullmektig: Advokat Arne Haugland, 7800 Namsos. 

Rettsboken er på 6 sider. 

Kjennelsen er enstemmig og hjemviser til ny behandling i 

herredsretten. 
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Namdal herredsrett gjør ikke noe med saken. 

 

Senere skriver jeg ett purrebrev til Frostating lagmannsrett og får svar 

fra lagdommer Ole Johan Lund den 6. januar 2003.  Brevet er adressert 

til min adresse i Portugal. 

Han anbefaler ny kontakt med Namdal herredsretten i Namsos. 

Han bekrefter også at kopi av hans brev er sent til Namdal herredsrett. 

Noe svar har ikke kommet Namdal herredsrett, og herved avsluttes 

beretningene om Vanviddet i Bjørlia. 

Skriveriene publiseres på web siden www.tradeinmercosur.net. 

Vaya con deus! 

 

 

 

 

http://www.tradeinmercosur.net/

