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Han mistet moren, kjæresten og leiligheten. 
Men Nils-Øivind Haagensen fant noe også.

Smerten ble til ord
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Brendes  
blå-blå  
bistand
Regjeringens nye 
statsbudsjett kan 
føre til en kraftig 
omlegging av norsk 
bistandspolitikk. 8

Pastor kalt 
horebukk  
– politi- 
anmelder  
kollega
Jan Åge Torp føler 
seg sjikanert i  
blogg.6

«Å satse mer på nærings-
utvikling, er fornuftig, 
men det er viktig ikke å 
ramle i gamle grøfter der 
det blir mer snakk om 
hjelp til norsk næringsliv 
enn hjelp til fattige land. 
At det satses mer på 
kunnskap, og særlig på 
utdanning av jenter, er 
det all grunn til å  
applaudere» 
 Vårt Land på  
 lederplass

BLÅ HJELP

Vil knuse  
verdens  
rikeste  
terrorister

2

Islamistiske krigere i Syria og Irak 
pumper hver dag opp olje verdt 20 
millioner kroner. Pengene bruker de 
til å smøre ett av de rikeste og mest 
skremmende terrormaskineriene 
verden har sett.  
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Et amerikansk KC-10  
Extender etterfyller driv-
stoff til et F-22 Raptor  
jagerfly som har bombet 
IS-kontrollerte mål i Syria.
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Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

Blogger Jan Kåre 
Christensen har 
i årevis hengt ut 
norske, kristne 
profiler som er 
skilt og gift på 
nytt. Nå er han 
politianmeldt av 
pastor Jan-Aage 
Torp. 
– Han har formuleringer som 
er å gå langt ut over det å gi 
 uttrykk for sine meninger og sin 
overbevisning fra Bibelen. Dette 
er jeg ikke tvil om at rammes av 
straffeloven, sier Jan-Aage Torp, 
pastor i Oslokirken.

‘Horebukk’. Forrige onsdag 
 leverte Torp inn en politianmel-
delse av blogger Jan Kåre Chris-
tensen. Det kommer i kjølvan-
net av hundrevis av innlegg som 
kritiserer kristne ledere fordi de 
er skilt og gift på nytt, eller at 
de har avvikende meninger fra 
Christensen.

Torp har anmeldt Christensen 
for det som straffeloven omtaler 
som «diskriminering eller hets 
på grunn  av religion og livs-
syn», «ærekrenkelse» og «per-
sonsjikane».

I bloggen til Christensen 
blir Torp omtalt blant annet 
som «gammel gris», korrupt, 
navlebeskuende, selvsentrert, 
 horebukk og at han og hans 
kone lever i hor. Det finnes 
nærmere 900 blogginnlegg 
på Christensens blogg og fle-
re  titalls personer henges ut 
for å være ekteskapsbrytere, 
 hyklere, horebukker, spiritis-
ter, kontrollert av satan og på 
vei til  helvete. 

I et innlegg datert 2. mars 
2013 skriver Christensen at 
gjengifte og homofilt samliv 
er å regne som det samme som 
gruppe -sex, swinging, zoofili 
og pedofili. Han navngir flere 
personer han mener driver med 
dette. 

Ikke aktuelt. Torp sier han 
først ønsker å møte Christen-
sen i Konfliktrådet for å se om 
de kan bli enige om en avtale. 

– Jeg vet ikke om jeg har tro 
på det, men jeg synes det er 
bra å snakke sammen først,  sier 
Torp. 

– Hva håper du å oppnå ved å 
anmelde Christensen?

– Jan Kåre Christensen må 
godta at han ikke kan sjikanere, 

mobbe og hetse navngitte per-
soner og bruke generelle beskri-
velser for å ramme direkte navn-
gitte mennesker med bilde.

Christensen sier det ikke blir 
aktuelt å møte Torp ansikt til 
ansikt. 

– Det har jeg blitt advart mot 
å gjøre. Det vil bare skade meg, 
sier Christensen. 

‘Gud maner meg’. Bloggeren 
som også omtaler seg selv som 
pastor i kirken Smyrna, sier han 
bare har holdt fram det Bibelen 
sier om Torps livsstil. 

– Men hvorfor skriver du dette 
om igjen og om igjen om Torp og 
andre kristne ledere?

– Alle andre unnlater å skrive 
om det. For meg som en liten 
aktør er dette den eneste måten 
å nå ut. Etter jeg har skrevet et 
innlegg kjenner jeg Guds ånds 
salvelse. Jeg kjenner Gud ma-
ner meg til det. Det føles riktig. 

– Får du støtte for innleggene 
du skriver?

– Alle som jeg kjenner støtter 
meg fullt ut og mener Torp er 
helt hinsides. 

– Er det ikke rart at du som pas-

tor skriver så stygge ting om andre 
selv om du er uenig?

– Nei, jeg synes ikke det. I 
 Bibelen skulle slike som giftet 
seg på nytt steines. 

Forskjell. Når Christensen blir 
konfrontert med at Jesus ikke 
fordømte en kvinne som hadde 
brutt ut av et ekteskap, svarer 
bloggeren at sammenligningen 
er feil. 

– Her dreier det seg om for-
kynnere og offentlige pastorer. 
De er forbilder som står i et 
 ansvar overfor andre. 

– Går det noen grense for hva du 
kan si om andre mennesker offent-
lig uten å bli rammet av loven?

– Selvfølgelig. Men først og 
fremst forholder jeg meg til 
Guds ord. 

– Hva håper du å oppnå ved å 
skrive disse blogginnleggene?

– At de skal våkne opp og se 
hvor alvorlig det er at skilte og 
gjengifte forkynnere får lov til 
å holde på. 

– Er du like hard mot de andre 
syndene som står omtalt i Bibelen?

– Selvfølgelig. Men det er for-
skjell på å leve i synd og falle 

Anmelder ‘blogg-pastor’ for sjikane

– Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker 
jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone, sier pastor Jan-Aage Torp om Jan Kåre 
Christensen.  Foto: Lars O. Flydal/arkiv
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Anmelder ‘blogg-pastor’ for sjikane

i synd. Når folk omvender seg 
tilgir Gud. Dersom Torp  bare 
 forlater henne som han  lever 
med nå, tilgir Gud. 

‘Vil ødelegge meg’. I 2008 ble 
Torp skilt fra sin kone, og i 2010 
giftet han seg på nytt med en 24 
år yngre kvinne. 

– Opplever du at det er noe sub-
stans i det Christensen skriver, 
Torp?

– Han anklager meg for å ha 
en ung kone. Ja, det er sant, men 
informasjon går over til å bli ren 
sjikane og hets. Han vrenger på 
ting for å ramme meg og øde-
legge meg. Jeg aksepterer at vi 
har ulike syn på skilsmisse og 
gjengifte, men å skrive slike 
ting om navngitte personer flere 

 titalls ganger er sjikane.
– Du er ikke redd for å gi unødig 

oppmerksomhet til bloggeren ved å 
anmelde ham?

– Det er vanskelig å vurde-
re. Vi lever i et nettsamfunn og 
de som ønsker å utnytte goog-
le maksimalt klarer å gjøre det. 
Legger man ut personangrep og 
løgn hver dag så blir det før eller 
siden mange treff på det. 

– Christensen sier han ikke vil 
møte deg i Konfliktrådet?

– Dersom han ikke frivillig blir 
med på en ordning og fjerner 
alt fra nettsidene og begrenser 
seg til generelle synspunkter, så 
ønsker jeg at politiet tar ut til-
tale og stiller han for retten. Jeg 
har ingen skrupler med at han 
må sone.

‘Langt over streken’
Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

– Netthets og nettmobbing 
har pågått lenge og vært ille 
i  mange år, sier Hans Marius 
Tessem, seniorrådgiver i Slett-
meg.no.

Bør anmeldes. Tjenesten gir 
råd og veiledning til personer 
som føler seg krenket på nett. 
De har ikke mandat til å foreta 
sletting eller kreve at noe skal 
slettes fra nett, men hjelper 
personer å komme i kontakt 
med de som har lagt ut opp-
lysningene, eventuelt tjenes-
ten hvor opplysningene ligger.

Tessem får gjenfortalt noe 
av det Jan Kåre Christensen 
skriver på sin blogg om pas-
tor Jan-Aage Torp. 

– Det går langt over streken 
og er helt klart en sak som bør 
anmeldes, sier han.

Tusenvis. – Hva er sjansene 
for å få en dom i en slik sak som 
Jan-Aage Torp har anmeldt?

– Det blir større og større 
sjanse for at man får en dom, 
og min erfaring er at politi-
et tar dette mer alvorlig enn 
tidligere.  Men noen steder har 

politiet liten kompetanse på 
området.

Han sier at Slettmeg.no til-
byr får mer enn 7.000 henven-
delser i året.

– Og det er svært vanlig med 
saker som man kan definere 
som sjikane eller hets. Bare 
hittil i år har vi mer enn 100 
saker som dreier seg om ære-
krenkelse og mobbing. 

Lite konsekvenser. – Hva slags 
råd gir dere?

– Først anbefaler vi folk å 
snakke sammen. I noen tilfel-
ler er ikke det mulig, man vet 
ikke hvem vedkommende er. 

– Hva er grunnen til at nett-

hetsen har blitt så utbredt?
– For det første blir det gjer-

ne svært små konsekvenser for 
den som står bak. Det er en 
verden i anarki. 

Tessems erfaring er at det er 
lettere å skrive på nett enn å 
si noe direkte.

– Vi opptrer annerledes 
 foran dataskjermen, vi ser ikke 
at vi sårer andre. Når respon-
sen uteblir, øker sinnet enda 
mer. 

Strammes inn. Ifølge Tes-
sem er det en utfordring at 
det finnes mange gråsoner i 
saker som blir anmeldt som 
netthets.

– Men bruker man ordet 
 «hore» så er man etter min 
 mening over grensen allerede.  
Pågår ting over et langt  tids-
rom, og gjentatte ganger, så 
er det sjikane.

Dokumenterer netthets
Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

Arbeidsforskningsinstituttet 
arbeider med en undersøkel-
se om netthat og journalistisk 
ytringsfrihet.

– Debatten om netthets er 
der hele tiden, og vi får stadig 
høre nye sjokkerende  historier 
og reagerer med avsky. Det vi 
trenger for å komme  videre 
nå er ikke bare flere slike 
 sterke historier, men faktaba-
serte tall for hvor mange som 
 utsettes for hets og trusler. Da 
blir det forhåpentligvis  lettere 
å ta problemet på alvor, sier 
 seniorforsker og ansvarlig for 
undersøkelsen Aina Landsverk 
 Hagen til  Aftenposten. 

Fritt fram. Om lag 10.000 
journalister og redaktører, 
samt et hundretall blogge-
re, skal denne høsten spørres 
om hva de har opplevd, hvem 
som er avsender, om trus-
lene er anmeldt, og om hva 
som så skjedde etter det.  Etter 
 undersøkelsen er ferdig skal 

dette bli til en debattbok.
Aina Landsverk Hagen tror 

at mange anser internett som 
et sted der det er fritt frem, og 
at det ikke finnes regler og ko-
der for hvordan man skal opp-
føre seg. 

– Vår undersøkelse vil være 
spesielt rettet mot seksualisert 
sjikane og trusler. Vi hører of-
te at det er flest kvinner som 
blir utsatt for netthets, men det 
ønsker vi å vite mer nøyaktig, 
sier Hagen. 

Hatytringer. I midten av sep-
tember skrev Vårt Land om 
hvordan pressesjefen i Hu-
man-Etisk Forbund (HEF), 
Jens Brun-Pedersen, har blitt 
sjikanert og hetset på den 
kristne Facebook-siden «Ja 
til å bære korset når og hvor 
jeg vil». Brun-Pedersen opp-
levde å bli kalt Goebbels og 
ISIL, konkludert med at han 
skulle til helvete og stemplet 
som «brun» med referanse til 
navnet hans.

Flere reagerte kraftig på hat-
ytringene mot Brun- Pedersen, 

som kom i forbindelse med et 
innlegg hvor han begrunner 
hvorfor HEF ønsker at NRK 
avvikler sine faste andakts- og 
gudstjenestesendinger. 

– Slik hets utgjør en risiko 
for den dialogen vi ønsker å 
ha mellom tros- og livssyns-
samfunn, sa Hamar-biskop 
 Solveig Fiske,  som tok avstand 
fra  hetsen.

«Diverse trusler». I politiets 
oversikt over anmeldte lov-
brudd finnes det ingen egen 
post for netthets, og Jan-Åge 
Torps anmeldelse av Jan Kå-
re Christensen vil sannsynlig-
vis havne i kategorien «trusler 
diverse». 

I fjor kom det 6.298 
 anmeldelser som havnet i 
denne   kategorien. I tillegg 
kan netthets havne i katego-
riene «krenk ende uanstendig 
 adferd ved data» (274 anmel-
delser) eller «ærekrenkelse» 
(732 anmeldelser), og i noen 
tilfeller som «annet» innen 
hatkriminalitet (65 anmeldel-
ser), melder  Aftenposten.

Hans Marius 
Tessem,  
seniorrådgiver i 
Slettmeg.no

«Det blir større 
og større sjanse 
for at man får 
en dom, og min 
erfaring er at 
politiet tar dette 
mer alvorlig enn 
tidligere. »

Hans Marius Tessem, senior-
rådgiver i Slettmeg.no


