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Ingen overraskelser:
Forelegget vedtas IKKE. Jeg er ikke skyldig.

I tilsvarende sak hvor politiet beholdt min families PC-utstyr i over et år, tok vi kontakt med 
statsadvokaten for å få saken henlagt. Politiet henla og kommunen anket ikke. I den saken var to av 
de nåværende plakatene med. Kommunen og politiet har altså tidligere akseptert plakatenes 
lovlighet. Vi har kun forholdt oss til dette.

Den tredje plakaten – den med fiktiv dødsannonse – er aldri blitt anmeldt av kommunen. Den ble 
laget i noen få eksemplarer. En håndfull plakater ble hengt opp slik at Vefsn kommune måtte 
oppdage dem. Deretter fikk kommunen brev, og Helgeland Arbeiderblad kopi, hvor plakaten var 
erstattet med en sensurert versjon. Det ble forklart at den ikke-sensurerte plakaten var hva 
kommunen kunne vente seg om virksomheten jeg driver med plakater og internett ble drevet ut av 
landet. Kommunen bruker plakaten kun for å dramatisere.

I tillegg var sistnevnte altså ikke en del av ankesaken. Vi finner likevel en rettslig prøving 
interessant. Uttalelser fra prof Jon Bing i annen sak indikerer at vi tok feil, når vi så det som en 
teoretisk mulighet at plakaten kunne tolkes være ulovlig. Selvsensuren var altså ikke nødvendig.

Angående påstått brudd på åndsverksloven: Det er litt vanskelig å oppfatte dette seriøst. Skal f.eks 
aviser begynne å spør om å få avbilde offentlige ledere når de skal publisere negative (og posetive!) 
saker? Vi lever ikke i Sovjet.

Viser også til at justisminister Storberget og andre har uttalt at det må ny lovgivning til for å stoppe 
plakatene og kritikken mot offentlige ledere i det såkalte barnevernet. Vi henviser også til prof Jon 
Bings uttalelser i den såkalte «Obiora-saken».

Vi kunne fortsatt å begrunne saken, men innser at «fotballen er rund», og velger å holde «de beste 
kortene tett til brystet» en stund. 

Som nevnt ved en del anledninger så arbeider vi mot å få en menneskerettighetsdom mot Norge og 
Vefsn. Det er uttalt en ønsket kombinasjon av barnevernets herjinger og ytringsfriheten.

Med hilsen

Arild Holta.
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