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Kjære venner! 
     Jeg skriver i anledning min svigerfar (…)s moralske svikt gjennom mange år. 
     Aller først vil jeg uttrykke takknemlighet til PYM ved generalsekretær Svein 
Jacobsen for årvåkenhet i behandlingen av saken rundt min svigerfars moralske 
svikt da dere ble kjent med saken for cirka 14-15 måneder siden. Naturligvis er 
det grunn til å stille spørsmål ved at svigerfar ikke ble konfrontert med sakene før 
18.juni 2001, men dette går jeg utfra at de ulike berørte fora og personer vil ta 
seg tid til å drøfte grundig i tiden framover. 
     Etter min oppfatning har også forstander John-Ivar Trannum håndtert saken 
på en god måte sjelesørgerisk og åndelig overfor både svigerfar, svigermor og 
den berørte familien. Det samme tror jeg også gjelder representantene fra Etisk 
Råd. Jeg har også forstått at Frank og Marion Stensland i Cochabamba har 
taklet saken på en beundringsverdig måte. 
 
     Det er imidlertid ett punkt som har uroet meg i saken med svigerfar: 
Mediahåndteringen. 
     Fram til dagene før pressemeldingen om (…)s moralske svikt var det en 
enighet mellom de berørte parter om en meget begrenset uttalelse. Imidlertid ble 
denne uttalelsen utvidet noe, og pressehåndteringen deretter bar preg av høyst 
unødvendige avsløringer og uttalelser som kan ha skadet Barnelandsbyen og 
overgriperen.   
     Jeg mener absolutt at saken med (…) fortjener presseomtale. Men 1) når 
omtalen med pikante avsløringer kommer FØR politiet tar ut sin siktelse, da er 
det høyst uvanlig. Vanligvis i mediaverdenen skjer slikt kun når det er 
utenforliggende interesser i saken, som f.eks. at noen ønsker å sikre sin egen 
troverdighet. Kan det hende at PYM og andre berørte fora har hatt et ønske om å 
“bruke” denne saken for å statuere et eksempel? Min påstand er at uttalelsene 
fra PYMs generalsekretær og hans rådgivere skulle vært knappe og “to the 
point”. Dessverre var mange av uttalelsene ikke det, ihvertfall ikke slik de 
framkom i media. 
     2) Dessuten er det høyst uverdig at denne tilsynelatende iver etter å brette 
saken ut finner sted når overgriperen faktisk selv meldte seg til politiet, selv 
avslørte sin synd, selv tar på seg de fulle konsekvenser av hva han har gjort 
gjennom mange år. Dette burde mane oss alle til tilbakeholdenhet og edruelighet, 
ihvertfall inntil politiet tar ut siktelsen. Jeg kunne ha forstått behovet for å uttale 
seg sterkt dersom overgriperen benektet sin synd og nektet å melde seg til 



politiet. Men slik denne saken utviklet seg, syns jeg det var direkte pinlig på 
PYMs og muligens andre foras vegne. 
     Det har vært vanskelig for meg å bringe på det rene hvem som faktisk sto 
sammen om “mediastrategien” i denne saken. I en samtale på Svein Jacobsens 
kontor i november, fikk jeg forståelse av at både Trannum, Pedersen og Ruud var 
medansvarlige for mediastrategien. Er dette riktig? 
     Gjort er gjort. Min svigerfar kan aldri gjøre om sin moralske svikt gjennom 
mange år. Men han har vist modenhet og ærlighet fra han bestemte seg for å gå 
til politiet. Han er jo meget syk, men han har ordnet sin sak med Gud. Nå 
gjenstår oppgjøret med samfunnet, som jeg håper og tror at han fortsatt vil ta i 
ydmykhet og verdighet. Som svigersønn ser jeg at min oppgave er å hjelpe ham 
til å fastholde sin syndsbekjennelse og vilje til oppgjør med hva han har gjort, 
samtidig som jeg vil yte ham den beste praktiske hjelp og sikre ham en god 
forsvarer (Sigurd Klomsæt). 
     Jeg syns også det er viktig at PYM og andre berørte fora kan lære av 
mediahåndteringen. Kan det tenkes at iveren etter å fremstå som troverdig og 
handlekraftig ble en uforholdsmessig stor drivkraft, slik at man ikke så helheten i 
saken?  
     Jeg er ikke ute etter “å ta noen”. Jeg ønsker bare en ærlig samtale, og 
forhåpentlig også en sann ydmykhet fra oss alle. Da vil framtidige “falne ledere” 
kunne få en behandling som beskytter dem på en bedre måte. Selv om deres 
synd er aldri så heselig. Det vil kunne bli en oppmuntring til å bekjenne synd på 
et tidligere tidspunkt, i visshet om at “ydmykhet lønner seg”. 
     Jeg vil oppfordre til fortsatt bønn for (…) & (.)… 
 
 
Med vennlig brorshilsen, 
Jan-Aage Torp 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