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1 INNLEDNING
VG, juli 1993: «Evangelist Svein-Magne Pedersen hevder at han med Guds kraft har helbredet en 45
år gammel norsk kvinne for AIDS. (...) Det påståtte mirakel skal ha skjedd i løpet av drøye to
måneder og ved hjelp av 40 forbønner på telefon».
Samme år som VG skrev denne artikkelen, hadde den selvutnevnte mirakelpredikanten fra
Vennesla, Svein-Magne Pedersen, startet en bønnetjeneste over telefon. Predikanten mener at
han med sin nådegave fra Gud kan helbrede dødssyke som ringer inn.
Det daværende Helsetilsynet anmeldte Pedersen og stiftelsen Misjonen Jesus Leger, for
bedrageri og brudd på kvakksalverloven. De så alvorlig på på dette, og beskrev predikantens
virksomhet som: «Over grensen for hva som er lovlig religiøs virksomhet». Helsetilsynet mente at
«gruppen av fornærmede er både svak og svært utsatt for økonomisk utnyttelse».
I årene som fulgte ble helbredelse millionbutikk for Pedersen. De som ringte inn, måtte betale
14 kroner minuttet.
I arbeidet med «Mirakelpredikantene» har jeg pratet med flere syke og pårørende som ikke turte
å la være å ta denne telefonen. De forteller at de har brukt titusener på forbønnstelefoner for seg
selv eller sine nære i et evig håp om å berge livet. En av dem, Mona, brukte 30.000 kroner i
telefoner til Pedersen for sin kreftsyke far. Han døde. I dag føler hun seg utnyttet, og er
forbannet:
– Det verste av alt var følelsen vi satt igjen med: Har vi ringt nok? Prøvde vi alt for pappa?
Politiet henla Helsetilsynets anmeldelse mot predikanten på «bevisets stilling» i 1994, etter at
helsemyndigheten påklaget avgjørelsen flere ganger. Siden har ingenting skjedd.
Helt til VG 25 år etter den første anmeldelsen kunne avsløre alvorlige forhold rundt Pedersens
virksomhet og påståtte helbredelser. Gjennom skjulte opptak dokumenterte VG blant annet
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hvordan Pedersen forteller en kreftsyk kvinne at Gud kan helbrede kreften hennes – og at
cellegift «gir mer kreft».
Avsløringene fikk Statens Helsetilsyn til å begjære offentlig påtale, helseministeren til å
iverksette en full gjennomgang av lovverket og Forbrukertilsynet til å gripe inn mot
mirakelpredikantens markedsføring.
Pedersen selv valgte å legge ned bønnetelefonen. Etter dette gikk han ut til sine tilhengere og ba
dem om å gi gaver som aldri før. Han viste til at han og stiftelsen hadde «2000 munner å mette»
på barnehjem i India.
VG dro til barnehjemmene. Der bodde det ingen barn. Bare kuer.
Etter dette startet Stiftelsestilsynet en full granskning av Pedersens stiftelse.

2 MIRAKELPREDIKANTENE
2.1 Predikanter som mener kreft helbredes med bønn
11. april 2017 meldte Vårt Land at «Norges første helbredelsesskole åpner». Acta bibelskole i
Stavanger beskrev i læreplanen at de i første rekke henvender seg til «dem som ønsker å be for
syke mennesker i ulike sammenhenger».
Jeg ble nysgjerrig på dette, siden jeg har arbeidet mye med feltet alternativ behandling, som
gjennom Lov om alternativ behandling reguleres strengt. Loven er krystallklar: Alternative
behandlere kan ikke gi inntrykk av at de kan behandle eller kurere konkrete sykdommer. Min
første tanke var at dette spørsmålet var en interessant prøvelse av loven: Hvordan praktiseres
lovgivningen når det angivelig er Gud og hans mellommenn som helbreder?
Jeg ville forstå hvordan helbredelse ved bønn praktiseres ved kristne miljøer i Norge i dag. Jeg
trodde først at utøvelsen av denne typen forbønn bare var en liten subkultur. Et tilbud antagelig
få benytter seg av, og få tror på.
Men i Atekst og på Google kom det mange treff på helbredelse, kristendom og bønn. Spesielt én
mann og én stiftelse pekte seg ut: Mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen og Misjonen Jesus
Leger (MJL), som siden 1993 har fakturert syke 14 kroner i minuttet gjennom en forbønnstelefon.
Jeg ble overrasket over omfanget. Ifølge Bizweb har Pedersens stiftelse 17 millioner kroner i
årsomsetning - som de får gjennom mirakeltelefon, mirakelmøter og et mirakelmagasin med
angivelig 200.000 lesere.
Jeg leste mange artikler om Pedersen. Det er skrevet flere titalls nyhetssaker om at predikanten
og hans stiftelse tjener millioner på telefonbønn. Men i disse artiklene fikk jeg ikke noe svar på
hva denne virksomheten egentlig var, hvordan predikanten opererte i et marked med dødssyke
mennesker, hva han sa, hvordan han sa det, hva han lovet og hvor mye innringerne ble belastet
i form av tid og penger. Ingen hadde heller grundig undersøkt hvordan alle pengene ble brukt,
selv om det var snakk om mangfoldige millioner.
Jeg abonnerte på Pedersens magasin, «Legedom», for å få et innsyn i miljøet og det de tror på. På
forsiden sto det: «Unni var døende av lungekreft: Helbredet på en uke!».
Jeg visste at en alternativ behandler aldri kunne påstått noe slikt. Kreft blir ansett som det mest
alvorlige ikke-medisinsk personell, som alternative behandlere, kan hevde å behandle.
Definisjonen på alternativ behandling er «helserelaterte behandlinger som i hovedsak utføres
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utenfor helsevesenet». Jeg stusset på at det aldri har vært snakk om mirakelpredikanter når
Forbrukertilsynet har varslet grundig gjennomgang av alternativbransjen.
Jeg lurte på: Hvordan kan en predikant som helsemyndighetene mener opererer ulovlig, i flere tiår
tjene millioner på å hevde at han kan helbrede sykdommer som alternative behandlere ikke engang
kan nevne? Hvilke konsekvenser får denne virksomheten for syke mennesker?
Det viste seg at det ikke bare er én predikant i Norge som tar betalt for å angivelig helbrede syke
mennesker. Helbredelsesevangelist Tom Roger Edvardsen er Pedersens kanskje eneste
konkurrent, og solgte den samme telefontjenesten.
I 2006 dekket Fædrelandsvennen et av Edvardsens helbredelsesmøter. En kvinne fortalte
lokalavisen at hun etter møtet trodde hun hadde blitt helbredet for diabetes. Hun mente at hun
ble rådet av Edvardsen til å slutte med medisinene. Da gikk det galt. – Jeg var nær å dø, fortalte
kvinnen.
Da jeg leste denne artikkelen, stilte jeg meg spørsmål om hvorvidt sårbare, syke mennesker blir
tilstrekkelig tatt vare på og hånd om når de benytter seg av disse bønnetjenestene. Når
predikanter som Pedersen og Edvardsen mener deres bønn kan helbrede alle sykdommer, setter
det dem i en maktposisjon som må forvaltes riktig.
Søk i Folkeregisteret ga meg tilgang til både Edvardsen og Pedersens personnummer. Med fullt
navn og personnummer fikk jeg anledning til å undersøke om predikantene var registrert i
Helsepersonellregisteret. Denne tjenesten, i regi av Helsedepartementet, viser alle som er
autorisert helsepersonell i Norge.
Disse søkene bekreftet det jeg hele veien hadde trodd - at hverken Edvardsen eller Pedersen var
utdannet helsepersonell. Jeg stilte meg spørsmålene: Er det slik at predikantene likevel gir
medisinske råd - helt uten fagkompetanse? Kan dette faktisk være helsefarlig for pasientene som
benytter seg av predikantens tjenester?

2.2 Tusenvis av skjermbilder og et graveprosjekt blir til
I flere måneder, parallelt med den hektiske hverdagen i VG+-redaksjonen, satt jeg av tid til å
samle inn så mye informasjon som mulig om Pedersen og Edvardsen. Alle relevante artikler i
Atekst og bøker i Nasjonalbiblioteket ble lest, videoer predikantene hadde publisert ble sett og
lagret. Viktige punkter ble notert ned.
Jeg brukte flere dager på å lagre og ta skjermbilder av alle artikler og markedsføringen på
Pedersen og Edvardsens nettsider og magasiner. Der skrev de i hovedsak om såkalte
«vitnesbyrd» - hundrevis av artikler om alvorlig syke mennesker som skulle ha blitt friske.
Skjermbildene ble organisert i en Google Docs-mappe. Bildefilene ble lagret med filnavn som
var relevant for innholdet, slik at det ble søkbart. For eksempel ble alle artikler som handlet om
personer som skal ha blitt helbredet for kreft, lagret med filnavn som «kreft», samt relevante
nøkkelord som «svulst» eller «lunge». Totalt resulterte arbeidet i flere tusen skjermbilder. Jeg
følte det var viktig å lagre alt materialet predikantene hadde publisert slik det var opprinnelig, i
tilfelle det senere ville bli redigert eller slettet. Hvordan dette materialet senere i våre
undersøkelser ble helt essensielt, kommer jeg tilbake til i kapittel syv.
Med disse undersøkelsene ble det klart hvor massivt både Edvardsen og Pedersen i mange år
systematisk har arbeidet med og markedsført helbredelse og sitt eget, spesielle forhold til Gud.
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2.3 Organisering av arbeidet
Internt i VG fikk jeg innvilget såkalte «spademidler» - en ordning som skal gjøre det lettere for
journalister og avdelinger i VG å prioritere større prosjekter og tidkrevende journalistikk. Fra
januar 2018 jobbet jeg hovedsakelig med å undersøke omstendighetene rundt
mirakelpredikantene. Til enkeltoppgaver og oppfølgersaker fikk jeg bistand fra andre reportere,
og jeg lagde en felles Google Docs-mappe for å systematisere all dokumentasjon.

3 UNDERSØKELSER
3.1 Spisser prosjektet – bruk av skjult identitet
Tenk deg at du selv, ektefellen eller barnet ditt, blir rammet av en dødelig sykdom. Sorgen og
redselen kan lamme deg allerede fra legen gir beskjeden. Livet, alt du har, kan gå tapt, det er
utenfor din kontroll. Du tenker: Er det noe jeg kan gjøre? Hva som helst?
Jeg har forsøkt å forstå hva som får noen til å betale for telefonbønn, og snakket med flere som
har vært i denne situasjonen. De beskriver en desperasjon ingen utenfor kan forstå. De forsøker
å finne et håp å klamre seg fast ved når legene må riste på hodet og fortelle at medisinen ikke
kan hjelpe deg lenger.
Mange kan være villig til å prøve, når predikanter som Edvardsen og Pedersen reklamerer for at
telefonbønn er alt som skal til for å kurere dødelige sykdommer. Det er i en slik situasjon
vesentlig hvordan den syke blir møtt av predikanten som plukker opp telefonen. Tjenesten
henvender seg til en gruppe mennesker, som ved feilaktige helseråd, kan rammes av fatale
konsekvenser.
I artikler predikantene har publisert om sine tjenester, har det blitt påpekt at syke har valgt
forbønn fremfor medisiner. På nettsiden til Pedersens stiftelse har det blitt publisert slike
historier: «I to år gikk hjertet i utakt. Jeg var hos lege, og han anbefalte medisiner som kunne hjelpe
mot hjerterytmeforstyrrelser. Men jeg ville ikke ha noe medisin. I stedet ringte jeg til deg og fikk
forbønn. (...)»
I tidligere rettssaker har alternative behandlere blitt dømt på bakgrunn av at de påvirket
pasienter til å slutte med eller endre medisinsk behandling. Det ble et viktig spørsmål hvorvidt
predikantene gir medisinske råd og antagelser uten at helsepersonell er involvert.
Etter måneder med kartlegging og organisering av overveldende mye informasjon, var tiden
inne for å spisse prosjektet.
Jeg utarbeidet disse hovedproblemstillingene:
• Hvordan forholder predikantene seg til den enkelte innringer? Antyder de at de faktisk
kan helbrede sykdommen personen ringer inn for - og hvilke konsekvenser får dette?
•

Hverken Edvardsen eller Pedersen har medisinsk utdanning. Gir de likevel medisinske
råd?

•

Predikanten oppgir at forbønnstelefonen koster 14 kroner i minuttet. Men hvor lang tid
tar samtalen og hvor mye koster bønnen, egentlig?

•

Hvilken informasjon formidler predikantene til de syke som ringer inn? Er de varsomme
i en situasjon der en sårbar og syk person søker hjelp?

•

Gis det håp eller løfter som ikke kan holdes? Oppmuntres det til flere telefonsamtaler eller
andre tjenester som koster penger?
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Predikantene selv har hevdet i media at de ikke behandler eller gir medisinske råd. De mener at
det er Gud som helbreder. «Jeg oppfordrer folk til å gå til lege, men fremholder frimodig at det
finnes en lege over alle leger», står det i Pedersens biografi. Edvardsens advokat Arnor Illastad
sier: «Edvardsen behandler ikke sykdommer, men ber for syke som oppsøker ham». Samtidig
strider de offisielle utsagnene imot predikantenes egne artikler der de har formidlet historier
om syke som velger mirakelpredikant foran lege. Dette ga meg grunn til å stille spørsmål ved
hvorvidt predikantene hadde oppmuntret til slike valg.
Når predikantene formidlet motstridende informasjon, var jeg i tvil om de ville gitt ærlige og
utfyllende svar, dersom jeg stilte dem direkte spørsmål om hvordan de agerer i samtaler med
syke innringere.
Jeg søkte etter flere metoder som kunne teste hypotesene mine. Jeg tok kontakt med flere av
dem som hadde brukt forbønnstjenestene, for å spørre om de kunne fortelle sin versjon av hva
som foregår under en slik samtale. Dette viste seg å være utfordrende. De jeg snakket med ønsket
ikke å bidra til det de fryktet skulle være en kritisk sak om predikanten, siden de var tilhengere
og en del av et lukket, kristent miljø. I disse miljøene viser det seg at skepsisen til tabloidpressen
er stor, og at enkelte aviser hevdes å være styrt av «onde makter» og «Djevelen».
Vårt hovedanliggende var å få dokumentert hvordan samtalene mellom mirakelpredikantene
og innringere forløper. Det ble etter hvert tydelig at den eneste realistiske muligheten for å få til
dette, var å ringe predikantene med skjulte opptak.
Det er med god grunn en høy terskel for bruk av skjult identitet og opptak i journalistikken. Ikke
minst skal de som utsettes for undersøkende journalistikk vite når de snakker med en journalist,
eller når det blir gjort opptak av dem. Forutsetningen for å bryte med dette prinsippet, må være
at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
Etter grundige interne diskusjoner, konkluderte vi med at vi her potensielt kunne avdekke
alvorlige lovbrudd begått mot personer i sårbare situasjoner, og at disse kunne ha stor
helsemessig betydning for mange mennesker.
PFU har tidligere vurdert en lignende problemstilling (PFU-sak 257/09) i en klagesak mot VG,
omhandlende bruk av skjult identitet overfor alternative behandlere. Nevnte sak ga god støtte
for vår avgjørelse om å bruke skjult identitet og gjøre skjulte opptak.

3.2 Innringerne
Da vi besluttet å bruke skjulte opptak, ble det neste spørsmålet: Hvem skal ringe, og hva skal de
si?
I mange saker der det har blitt benyttet skjult opptak som journalistisk metode, er det
journalisten selv som har vært delaktig i samtalen som blir tatt opp. I denne saken mente vi det
ville gi et mest realistisk bilde dersom det var reelt syke personer som ringte.
Jeg tok kontakt med to pasienter som kunne ringe predikantene på deres 820-nummer, mens
samtalene ble tatt opp og filmet. For å finne pasienter som kunne passe til dette tok jeg kontakt
med pasientforeninger, samt syke mennesker som tidligere hadde erfaringer med å bli
eksponert i media.
Jeg kom til slutt i kontakt med Cecilie Løvaas med uhelbredelig kreft, som er blogger og
foredragsholder. Jeg kom også i dialog med diabetessyke Martine Lyslid, som har engasjert seg
i Diabetesforeningen. Gjennom samtaler og jevnlig dialog ble jeg forsikret om at de ønsket å ta
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telefonene, og var inneforstått hva dette innebar. Jeg satt av tid til å prate med dem, og de fikk
på forhånd stille alle spørsmålene de måtte ha.
For hver samtale med Edvardsen og Pedersen ble det satt opp kamera og mikrofon hjemme hos
innringeren, og hele seansen ble tatt opp. Kun jeg og fotograf Annemor Larsen var til stede i
samme rom.
For at opptakene skulle bli så realistiske som mulig, valgte jeg å gi så lite regi og informasjon som
mulig til innringerne. De avgjorde selv hvor mye de ønsket å spørre eller prate med
predikantene. Utgangspunktet var at de skulle be om forbønn for sykdommen sin og føre
samtalen slik de hadde gjort uten kamera eller journalist til stede.
Og dersom pasientene ble oppfordret til å ringe tilbake, skulle vi gjøre det.

3.3 Organisering av timevis med opptak og alvorlige funn
Totalt tok diabetessyke Martine Lyslid fem samtaler til hver predikant. Kreftsyke Cecilie Løvaas
tok bare tre samtaler, av hensyn til pågående kreftbehandling.
Det ble ikke avgjort på forhånd hvor mange samtaler som skulle tas. Dette ble vurdert etter
samtalenes utfall, blant annet basert på om predikanten anbefalte å ringe tilbake. Vi måtte også
ta hensyn til at innringernes helsesituasjon kunne endre seg underveis.
Vi tok 16 opptak av samtaler med predikantene. Mange timer med opptak ble organisert ved at
alt materiale ble transkribert med tidskoder i et dokument i Google Docs. Jeg markerte
dialogene jeg anså som journalistisk interessante, og uttalelsene jeg mente kunne være
problematiske - for eksempel antagelser om pasientens medisinske behandling.
Med loggingen av opptakene kom også VGs første avsløringer. I en samtale mellom Pedersen og
kreftpasient Cecilie Løvaas avdekkes det hvordan Pedersen omtaler cellegift, og hevder at
denne behandlingen kan være kreftfremkallende i seg selv.
Jeg presenterte senere utsagn som dette til jurist Anne Kjersti Befring, som konkluderte
med at dette var brudd på to forbud i alternativ behandlingsloven. Dette kommer vi
tilbake til (se 4.4). Jurister i Kreftforeningen mente at uttalelsene VG avslørte er egnet
til å få mennesker til å slutte på tradisjonell medisinsk og livsviktig behandling.
I alle samtalene våre innringere hadde med Edvardsen ble de rådet til å booke høyfjellsopphold
på et «mirakelhotell». Store deler av samtalene ble brukt til å reklamere for dette hotellet. Et søk
i Bizweb avdekket at Edvardsen selv og familien eier og driver dette hotellet.
I samtale med Cecilie Løvaas gjorde Edvardsen det klart at en natt på dette høyfjellshotellet vil
øke sjansene for at hun blir helbredet for kreft. Pedersen på sin side forsøkte å selge egne bøker,
magasiner og oppfordret til å ringe «på nytt, på nytt, på nytt».
Vi kunne derfor også avsløre hvordan predikantene benyttet telefonsamtalene til å selge
ytterligere tjenester og produkter som skulle helbrede syke. Siden jeg også tok tiden mens
samtalene foregikk, og registrerte tiden i aktiv samtale mellom predikant og pasient, kunne vi
dessuten avdekke at mesteparten av samtalen med Pedersen gikk med til telefonkø - som også
belastes med minuttprisen på over 14 kroner i minuttet.
Innholdet i opptakene gjorde at direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, konkluderte med
lovbrudd, og begjærte offentlig påtale, tre uker etter publiseringen av VGs saker.
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3.4 Kartlegging av over 1000 pasienter
Med innringerne Cecilie og Martine hadde vi nå to enkelthistorier som avslørte predikantenes
arbeidsmetoder. Men jeg ønsket å se nærmere på omfanget.
Siden år 1990 har Pedersen og stiftelsen hans gitt ut magasinet «Legedom». Edvardsen har også
i flere år utgitt magasinet «Helbredet». I magasinene skriver de om alle som skal ha blitt friske
etter predikantens bønn, altså vitnesbyrd. Jeg ble nysgjerrig: Hvem er de? Har de virkelig blitt
helbredet? Kan de dokumentere det?
Vi etterstrebet innsyn i et lukket, religiøst miljø. Jeg og fotograf Annemor Larsen reiste til
Pedersens helbredelsesmøte «Mirakellørdag» på Vennesla, men ble nektet inngang. Edvardsen
truet med advokat dersom vi var til stede på hans eiendom.
Utfordringen knyttet til miljøets lukkethet, samt skepsis til mediene, var en av årsakene til at vi
anså en kartlegging av vitnesbyrd som nødvendig for å få tilstrekkelig innsyn i hva, hvem og
hvorfor. Jeg trodde at å få informasjon om sykdommene predikantene mente de hadde
helbredet, kunne gi oss verdifull innsikt.
Jeg gjennomgikk alt tilgjengelig materiale både Pedersen og Edvardsen har publisert på sine
nettsider og i sine magasiner de siste ti årene. I et regneark i Google Docs førte jeg og Annemor
løpende statistikk over hvert vitnesbyrd, og kodet dem i syv kategorier: Navn/anonym, Bosted,
Alder, Diagnose/sykdom, Helbredelsesmåte, Spesielle merknader, Kontakt.
Av denne kartleggingen fikk vi detaljert informasjon om alle menneskene predikantene hevdet
å ha helbredet, som vi kunne bruke i hele research-prosessen. For eksempel: Anonym, fra Bodø,
hadde kreft. Kontakt: Ringt søndag 11.03, ønsker ikke å prate eller utgi journal.
Totalt kartla vi nærmere 1200 vitnesbyrd. 1000 av dem var Pedersens vitnesbyrd, fordi han
hadde langt flere enn Edvardsen. Dette ga oss følgende informasjon om Pedersens vitnesbyrd:
•

536 skal ha blitt helbredet per telefon, og 358 på Pedersens helbredelsesmøter. 11 skal ha
blitt helbredet av Pedersens egne bøker. Dette viser at de aller fleste skal ha blitt
helbredet gjennom tjenester som koster penger.

•

69 personer skal ha blitt helbredet for kreft. Andre skal ha blitt kurert for alvorlige
sykdommer/tilstander som ALS, aids, hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette avdekker at
Pedersen hevder at han, gjentatte ganger, har helbredet alvorlige og dødelige
sykdommer, og også smittsomme sykdommer. Merk: Dette er ulovlig for behandlere uten
helseautorisasjon.

•

687 av vitnesbyrdene viste seg å være anonyme, og umulige å spore opp. Det var følgelig
krevende å vurdere troverdigheten til disse.

Mange vil i utgangspunktet mene at det ikke er mulig å bli kvitt alvorlige sykdommer gjennom
bønn. Jeg ønsket likevel å ta miljøet på alvor og være åpen for at noen faktisk ble helbredet
gjennom bønn, men kravene til dokumentasjon måtte ligge på samme linje som i journalistisk
virksomhet forøvrig.
Vi tok kontakt med alle personene som skulle ha blitt helbredet for kreft, i tillegg til flere andre
som hevdet at de hadde blitt kurert av alvorlige sykdommer. Tre personer som skulle ha blitt
helbredet for kreft etter Pedersens bønn, ga meg tilgang til journal eller legeutskrifter.
Det fremkom av disse dokumentene at to av de tre kreftpasientene som angivelig hadde blitt
helbredet etter bønn samtidig fikk medisinsk behandling som operasjon eller cellegift. Etterpå
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ble de friske som følge av den medisinske behandlingen, ifølge legene - men bønnen fikk æren.
Det siste vitnesbyrdet som delte journalen sin, hadde ifølge journalen aldri hatt kreft. Dette ble
historien om Unni (les mer om dette under spesielle erfaringer).

4 KILDENE
4.1 En ulovlig praksis blir avslørt
Fagpersoner jeg snakket med var klare på at predikantenes fremgangsmåter - som ble avslørt i
de skjulte opptakene - i ytterste konsekvens kunne få pasienter til å slutte med livsnødvendig
skolemedisinsk behandling.
Dersom Edvardsen og Pedersen anses som alternative behandlere, er dette åpenbare brudd på
Lov om alternativ behandling. Spørsmålet ble derfor: Men er de alternative behandlere, og er
praksisen ulovlig?
Å finne juridiske eksperter, med riktig fagkompetanse, som skal vurdere lovlighet av en praskis,
er til enhver tid krevende. Da, som i hele prosessen, var var det viktig for meg å etterstrebe
bredde og relevans i valget av eksperter. Jeg tok kontakt med flere jurister for å rådføre meg om
hvem som kunne gjøre den beste juridiske vurderingen med vårt utgangspunkt. Det samme
navnet ble nevnt hver gang: Jurist Anne Kjersti Befring, Norges fremste ekspert på Lov om
alternativ behandling. Hun sa seg villig til å vurdere vårt materiale.
Jeg laget et dokument som inneholdt alle problematiske uttalelser fra predikantene fra de
skjulte opptakene eller som har blitt brukt i markedsføring/magasiner. Nødvendig kontekst ble
også lagt ved. Befring var klar i sin tale etter vurdering av materialet: «Dette er dokumentasjon på
flere straffbare forhold. At predikantene gir så bombastiske løfter, og samtidig krever penger for
behandlingen, gjør dette veldig alvorlig».
Hun mente at siden bønnetjenestene er så kommersielle, og løftene om helbredelse er store, må
det anses som alternativ behandling - ikke ordinær religionsutøvelse.
Jeg oversendte også det juridiske dokumentet til flere jurister i Kreftforeningen, som har hatt
erfaring med lignende saker tidligere. De endte med samme konklusjon. Generalsekretær i
Kreftforeningen og jurist, Anne Lise Ryel, sa: «Som ett av flere eksempler uttaler Pedersen at
‘cellegift og stråling er både utdatert og nær sagt barbarisk’. Dette er etter vår vurdering klart egnet
til å påvirke pasienter til å velge alternativ behandling fremfor konvensjonell medisinsk
behandling.»
VG hadde derfor, ifølge juristene, avslørt lovbrudd - som potensielt kunne gi fatale
konsekvenser.

5 INNSYN OG ANALYSER
5.1 Arkivdokumentene: Helsemyndighetenes henlagte anmeldelse
Jeg ble, etter å ha lest tidligere medieoppslag, kjent med at Svein-Magne Pedersen i 1993 ble
anmeldt av Helsedirektoratet (daværende Helsetilsynet) for brudd på Kvakksalverloven. Jeg
ønsket å få innsyn i etterforskningsmaterialet og dialogen mellom politiet og Helsetilsynet fra
den gang. Dette for å få et bedre innblikk i hvilke vurderinger som ble gjort.
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Jeg tok kontakt med Helsedirektoratet for å be om innsyn i dokumentene, uten å lykkes. Det
lokale politiet i Vennesla kjente heller ikke til dokumentene. Etter at Helsetilsynet overtok
Helsedirektoratets tilsynsmandat på 1990-tallet, hadde de heller ikke oversikten over disse
dokumentene.
I første omgang hadde heller ikke dagens Helsetilsyn kjennskap til papirene jeg ønsket innsyn i.
Men da jeg kontaktet Helsetilsynets arkiv, ble det fastslått at dokumentene ikke var digitalisert,
men lå i en skuff i Vestby - der historiske dokumenter oppbevares.
Dokumentene ble skannet, og måned senere mottok jeg alle dokumentene knyttet til det nevnte
forholdet i 1993. Der det ble klart at det hadde vært en lang dialog mellom politiet og
helsemyndighetene. Av dokumentene fremgikk det at saken ble henlagt av politiet og
statsadvokaten på bevisets stilling. Helsemyndighetene mente det var «svært beklagelig» at slike
saker ble lagt i en skuff.
Jeg tok kontakt med alle personene og partene som var involvert i denne saken på 1990-tallet.
Juristen og direktøren i Helsedirektoratet som anmeldte Pedersen da, var også Anne Kjersti
Befring. Hun sa at de reagerte på at henleggelse ikke var unntaket - men regelen. Da jeg
intervjuet henne, sa hun at det virket som om den nye loven i dag heller ikke virket etter
intensjonen.
Dette satt oss på et nytt spor, som senere fikk helseministeren til å vurdere loven: Er det slik at
loven ikke er tydelig nok i skillet mellom alternativ behandling og religiøs praksis?

5.2 Regnskapsanalyse
Fra Brønnøysundregisteret hentet jeg ut alle årsregnskapene til Pedersens stiftelse, Misjonen
Jesus Leger (MJL). Fordi Edvardsens virksomhet er et enkeltmannsforetak, var det ikke mulig å
hente ut regnskap knyttet til helbredelsesvirksomheten.
Alle MJLs tilgjengelige regnskap ble strukturert av journalist og økonom Shazia Majid i
regneark, for å få en oversikt over inntektene og hvordan pengene i stiftelsen hadde blitt brukt.
Dette ga en tydelig oversikt over MJLs økonomiske situasjon, og viste at de har hatt en
omsetning på 15 til 17 millioner kroner de siste årene. Ligningstallene viste også at Svein-Magne
Pedersen og kona, Solveig Pedersen, har tatt ut over 2,2 millioner i årslønn.
Men det var et beløp som vekket min interesse. Mesteparten av stiftelsens inntekter hadde de ti
siste årene blitt regnskapsført under «stiftelsens ideelle formål». Jeg reagerte på at det ikke var
presisert hvordan disse faktisk var blitt brukt, for det var mye penger.
Beløpet samlet seg til 123 millioner kroner.

6 PREDIKANTENS NØDHJELP
6.1 Teletorget blir lagt ned og et nytt spor
Kort tid etter at VGs avsløringer ble publisert, annonserte Pedersen at han la ned teletorget, den
betalte forbønnstelefonen, som hadde eksistert siden 1993. Også Edvardsen avsluttet sin
tjeneste.
Jeg fikk mange henvendelser fra lesere. Et spørsmål gikk igjen: Hvordan er Pedersens og
stiftelsens penger brukt? Samtidig kritiserte Pedersen VGs dekning. På Facebook skrev han:
«Hvordan går det an å beskrive Misjonen Jesus Legers virksomhet uten å si et eneste ord om hva
pengene brukes til - bl.a. vårt hjelpearbeid f.eks. blant de foreldreløse barn og spedalske i India?»
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Etter VGs avsløringer i juni, slettet Pedersen og stiftelsen hele nettsiden sin - og lagde en ny. På
den nye siden hvilte ikke fokuset like tungt på vitnesbyrd og helbredelser, som
Forbrukertilsynet konkluderte med at var ulovlig - men predikantens nødhjelp til foreldreløse
barn og spedalske i India. Pedersen ba da sine givere om mer penger, for å «mette 2000 munner
ved Misjonen Jesus Legers 24 barnehjem i India». Stiftelsen startet et nytt innsamlingsprosjekt for
å mette disse barna, og i juli ba Pedersen sine følgere om tre millioner kroner.

6.2 Gråstein blir til gull
«Misjonen Jesus Legers 24 barnehjem til 2000 barn i India». På giroer til giverne sine skrev
Pedersen om barnehjemmene. I magasinet sitt. På nettsidene. På sosiale medier. I årsregnskap
til myndighetene. Det ble brukt som et høytstående eksempel på hva alle millionene har gått til.
Fremover må de også bruke penger på å mate barna på disse barnehjemmene, skrev Pedersen
etter VGs første avsløringer i juni.
Nødhjelpen i India løftes frem som kronprosjektet til Pedersen og stiftelsen. Men hvor store deler av
de 123 millionene har gått til nettopp dette?
Et halvt år etter at jeg lagret all informasjon og bildemateriale fra Pedersens nettsider, og lagret
det i en søkbar database i Google Docs, er hele nettsiden slettet - og det tidligere arbeidet ble
vesentlig.
På arkivtjenester som https://web.archive.org/, som lagrer billioner av nettsider, kunne noe av
misjonens tidligere materiale spores opp, men ikke tilstrekkelig. I Google Docs-databasen
kunne vi imidlertid enkelt finne tilbake til artikler Pedersen har skrevet om barnehjemmene og
nødhjelpen, ved å for eksempel søke på nøkkelord som «barnehjem», eller barnehjemmenes
lokasjon «Orissa».
Høsten 2018 gjennomgikk jeg alle artiklene predikanten tidligere hadde skrevet om nødhjelp,
India og barnehjemmene, og lagret viktige utdrag i et dokument. Mens det på Pedersens nye
nettsider var sparsommelig informasjon om barnehjemmene, var det i tidligere artikler flere
detaljer som kunne være nyttig informasjon.
Jeg bemerket meg at formuleringene ble endret på de nye nettsidene. Enkelte steder ble det ikke
lenger omtalt som «24 barnehjem», men «24 avdelinger». Hvorfor?

6.3 Noen snakker usant
I alle artiklene Pedersen skrev om barnehjemmene, var det tydelig at den indiske
samarbeidspartneren Sharing Hands Trust (SHT) hadde bygget hjemmene for dem. Jeg forsto at
lederen i SHT, predikant Kingsly Lazarus, hadde en relasjon med Pedersen. Bilder på sosiale
medier og nettsider viste et samarbeid som strekker seg tilbake til 2012.
På grunn av denne relasjonen, så jeg det hensiktsmessig å trå varsomt i eventuell kontakt med
Lazarus. Han kunne ha tett dialog med Pedersen. Men det var et dilemma: Jeg kunne jo få
verdifull informasjon fra Lazarus, og mulighet til å sette hans uttalelser om Pedersens nødhjelp
i India opp mot Pedersens egne uttalelser til sine givere, for å faktasjekke dette.
Jeg bestemte meg for å ta kontakt med Lazarus for å spørre om generell informasjon om bistand
fra Norge - deriblant Pedersen og stiftelsen. I flere uker svarte ikke Kingsly på hverken e-post,
meldinger eller telefon.
Lazarus svarte først kort tid etter et planlagt norgesbesøk, som Pedersen hadde annonsert på
sine nettsider. I den første samtalen med Lazarus ga han meg følgende informasjon: Han og SHT
totalt har bygget fire barnehjem i India. To av dem er bygget av Pedersen og stiftelsen. Det er 24
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rom, ikke 24 hjem - men kapasiteten skulle være den samme som Pedersen har hevdet, med
plass til 2000 foreldreløse barn.
Lazarus ga meg uoppfordret informasjonen jeg var ute etter. Det slo meg at det føltes planlagt
og nesten regissert. Men da jeg spurte om besøket i Norge, nektet han for å ha vært her. Jeg forsto
at Lazarus snakket uriktig, uten at jeg forstod motivasjonen. Noe skurret. Jeg tenkte: Er dette en
indikasjon på at Lazarus og/eller Pedersen har noe å skjule?

6.4 24 barnehjem blir til to
Jeg følte meg ikke lenger sikker på at å ha mer dialog med Kingsly ville bidra til etterrettelig
informasjon. Men gjennom samtalen med ham fikk jeg vite at det ikke så ut til å være 24
barnehjem, men to - noe som tydet på at Pedersen hadde vært upresis i informasjonen til sine
givere.
Jeg finleste alle Pedersens artikler om barnehjemmene. Hovedbudskapet var at han og stiftelsen
hadde bygget 14 barnehjem i Chennai i India, og 10 i Orissa i India. Jeg fant det påfallende at alle
hjemmene i Chennai ble åpnet samme dato i 2016. Alle hjemmene i Orissa ble også åpnet samme
dag i 2013. I alle artiklene var bare to ulike bygg avbildet.
Mistanken min om at Pedersen hadde overdrevet i kommunikasjonen til sine givere, ble
bekreftet: I enkelte bildetekster og tekstblokker kom det frem at Pedersen hadde planer om å
bygge «24 separate hjem», men at de i stedet bygde alle på samme tomt; totalt to tomter.
Det er grov feilinformasjon å opplyse om at det har blitt bygget 24 barnehjem, når det i realiteten
er to. Men var fremdeles et essensielt spørsmål: Har disse hjemmene den samme kapasiteten som
det har blitt oppgitt, altså med plass til 2000 barn?

6.5 En viktig detalj i en video
Jeg forsto på dette tidspunktet at det var to barnehjem, bygget av indiske SHT og Lazarus for
MJL og Pedersen, som jeg jaktet informasjon om. Men ingen av dem oppga noe mer til giverne
sine enn at hjemmene var lokalisert i Chennai og Orissa, og noen få bilder av hjemmene.
Orissa er en indisk delstat på 155 707 km², mye større enn Nord-Norge - og har 43,73 millioner
innbyggere. Chennai er en av Indias største storbyer med nærmere ti millioner innbyggere. Jeg
forutså at det ble en utfordring å finne to barnehjem på så store områder i India, i et av landene
i verden med flest foreldreløse barn, uten kontakt mellom SHT eller Pedersen.
For å virkelig finne ut sannheten om disse hjemmene, burde vi undersøke det selv. Som en start
lagret jeg og studerte alle bildene av hjemmene Pedersen, Lazarus, SHT eller MJL hadde
publisert. Her ble igjen databasen som inneholdt alt fra Pedersens tidligere nettsider viktig.
Pedersen og MJL hadde publisert oversiktsbilder av barnehjemmene, samt bilder av barna. SHT
og Lazarus hadde bare bilder av barnehjemmet i Orissa, siden deres nettside ikke hadde blitt
oppdatert siden 2014.
Jeg gjorde Google-søk med bildene, og benyttet meg av norske, engelske og indiske søkeord, for
å få en oversikt over SHTs andre donorer og samarbeidspartnere. Jeg tok kontakt med
samarbeidspartnerne for å undersøke om de hadde kjennskap til barnehjemmene i Chennai og
Orissa. Ingen av dem kunne oppgi noen adresse, og hadde i beskjeden grad samarbeidet med
SHT.
Men en av samarbeidspartnerne, den italienske organisasjonen Mistero Insieme, hadde en video
av at de besøkte et hjem i Orissa under byggeprosessen i 2012. Jeg sammenlignet bildene fra
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videoen med bildene Pedersen hadde publisert. Karakteristikker på bygningen, antallet og
typen trær, gjorde at jeg konkluderte med at dette etter all sannsynlighet sannsynlighet dreide
seg om det samme bygget. Mistero Insieme kunne imidlertid ikke hjelpe meg med lokasjonen,
siden de husket noe mer enn at de reiste til delstaten Orissa da de filmet denne videoen.
Jeg hadde på dette tidspunktet altså flere bilder av hjemmet, men var fremdeles ikke nærmere
lokasjonen. I et forsøk på å finne GPS-koordinatorene til hjemmene i både Orissa og Chennai,
brukte jeg «Image Metadata Viewer»-nettsidene http://metapicz.com/#landing og
http://exif.regex.info/exif.cgi. Disse tjenestene leser metadata i bildene, og kan spore eventuelle
GPS-koordinatorer som ligger lagret i bildene.
Det ga ingen funn. Bildene var for gamle, og antagelig tatt med kameraer uten GPS.
Jeg følte at det mest konkrete jeg hadde var videoen til italienske Mistero Insieme. På disse
bildene så jeg både hjemmet og omgivelsene fra flere vinkler. Jeg så gjennom videoen flere
ganger, spolte, pauset, spolte tilbake. En liten detalj kunne jo røpe noe? Skriften på en plakat?
En genser med logoen til et fotballag? Så oppdaget jeg det: Et skilt på bygningen med bokstaver
som lignet en adresse. Tall, som het «bam pin», viste seg å være en postkode.
Hadde jeg virkelig funnet adressen til hjemmet jeg letet etter? Jeg søkte på Google Maps og
andre karttjenester på adressen og ulike varianter av den. Ingen treff.

6.6 Kontakter internasjonalt gravenettverk
Jeg hadde på dette tidspunktet en postkode og et bilde av hjemmet i Orissa, og foreløpig bare
bilder av hjemmet i Chennai. Jeg tok kontakt med flere titalls barnehjem i Orissa og Chennai som
var registrert på Google, og sendte dem bildene og adressen. Ingen av dem dro kjensel på
hverken adresse eller bilder.
Jeg opprettholdt dialogen med flere av de barnehjemsansatte som var villige til å hjelpe. De sa at
de skulle undersøke nærmere med flere av sine barnehjems-kollegaer og bekjente i ulike
områder i Orissa og Chennai. Håpet var å spre ordet om at vi lette etter disse barnehjemmene i
så stor grad at noen måtte kjenne noen som visste om det.
På dette tidspunktet tok jeg kontakt med den indiske journalisten Murali Krishna, gjennom det
internasjonale gravenettverket International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ. Jeg
så behovet for dialog med noen som hadde et kildenettverk i India, og forstå hvordan barnehjem
er organisert i landet.
Krishan tok kontakt med flere politikilder i områdene jeg lette i, for å forsøke å lokalisere
hjemmene. Jeg fikk, gjennom Krishnas kontakter i Child Welfare Committee
(tilsynsmyndigheten for barnehjem i India), innsyn i en oversikt over alle registrerte barnehjem
i både Chennai og Orissa - og omegn. I India er det pålagt for alle barnehjem å være registrerte,
på grunn av at det har vært mange overgrep i indiske barnehjem. Et barnehjem som ikke er
registrert, er ulovlig.
I dokumentene fant jeg ingenting som tydet på at SHT eller MJL hadde noen registrerte
barnehjem i disse områdene. Det kunne bety to ting: Enten hadde de ingen barnehjem, eller så
var de ulovlige. Dette ga grunn til å bruke mer kapasitet på å grave videre.
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7 JAKTEN I INDIA
7.1 Et nedlagt barnehjem blir funnet
Det viste seg å være krevende å drive undersøkelser i India fra Norge. India er et uoversiktlig
land, og er et at landene i verden med størst språklig variasjon. Vi vurderte det slik at
oppsøkende journalistikk ble en nødvendighet, vi klarte ikke å få gode svar fra Norge. I midten
av oktober i 2018 reiste jeg og fotograf Jørgen Braastad til India, Chennai. Det er i denne byen ett
av Pedersens barnehjem skulle være, i tillegg til at SHT har sine hovedkontorer der.
Da jeg og Jørgen landet i Chennai hadde jeg fått flere bildemeldinger i WhatsApp fra en
barnehjemsarbeider i Orissa. Bildene viste en gul bygning som var nedslitt og tom.
Barnehjemmet du leter etter i Orissa er nedlagt, forklarte barnehjemsarbeideren. Jeg ristet på
hodet - selv om jeg følte at noe skurret, hadde jeg ikke sett for meg dette. Jeg analyserte bildene,
og forsto at dette virkelig var Pedersens barnehjem. Jungeltelegrafen hadde slått til, og en lokal
mann på sykkel hadde funnet hjemmet i Orissa, på et jorde i landsbyen Ralaba.
Oppsiktsvekkende nok hadde Pedersen samme uke lagt ut et innlegg på sin Facebook-profil og
stiftelsens nettsider, der han hevdet at det «bor 900 barn på hjemmene i Orissa nå». Han samlet
inn penger til disse barna, slik at de kunne få mat.
Dette var starten på vår andre avsløring. Barnehjemmet var åpenbart helt tomt. Det var
ikke 900 barn der. Det var ingen.
Kort tid senere hadde den indiske journalisten, Krishan, opprettet kontakt med lokalt politi, som
også lokaliserte hjemmet. En politibetjent ringte meg på flyplassen: «This is a big fraud. This
orphanage has been closed in three years».

7.2 Bygningen i Chennai er heller ikke lenger et barnehjem
Den første dagen i Chennai møtte jeg og Jørgen den lokalkjente journalisten Karthikeyan
Hemalatha. Målet var å finne Pedersens barnehjem i Chennai. Denne dagen reiste vi rundt til
personer som jobber i tilsynsmyndigheten Child Welfare Committee, samt en rekke lokale
barnehjem. Vi ga alle informasjon om hjemmet vi var på jakt etter, og delte ut bilder av det. Etter
12 timer, og hjelp fra flere dusin med lokale mennesker, hadde vi fremdeles ikke klart å finne
hjemmet.
Vi bestemte oss for å møte SHT-lederen Kingsly Lazarus, fordi vi forsto at det kanskje måtte til
hvis vi skulle klare å finne Chennai-hjemmet. Neste morgen møtte jeg og Jørgen opp på adressen
Lazarus og SHT oppga på sine nettsider. Lazarus sa seg da, etter en samtale på kontoret, villig til
å vise oss barnehjemmet i Chennai.
Da vi kom fram til hjemmet, tok Lazarus meg og Jørgen til side, og fortalte at han vil være ærlig
nå. Han innrømte at han hadde varslet Pedersen og stiftelsen i Norge om at VGs journalist og
fotograf er i India. Lazarus fortalte at han hadde fått telefoner og meldinger fra Pedersen og MJL
som forsøkte å diktere hva han skulle fortelle oss.
Etter besøket på barnehjemmet i Chennai kunne vi avsløre at det ikke bodde barn her
lenger, og at boligen Pedersen hevdet huset 1000 foreldreløse barn bare ble brukt til
leksehjelp.
I dag er det lett å tenke at nesten all kommunikasjon og research kan gjøres over telefon og nett.
I dette tilfellet var det en viktig erfaring at det var nødvendig for oss å komme i tett dialog med
Lazarus, og å være fysisk på stedet, før han endret versjonen av sin historie og kom med
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innrømmelser. Det verserte så mange omtrentligheter og ulike historier, at det var avgjørende
for oss å oppsøke stedene og kildene selv.

7.3 Spedalske som ikke har fått støtte
Da vi var i India ønsket vi også å faktasjekke informasjonen Pedersen hadde gitt til giverne om
at de støttet en koloni med spedalske utenfor Chennai med «ett måltid om dagen» og «ukentlig
legehjelp». Denne støtten skulle også bli gitt gjennom SHT og Lazarus.
Lazarus sa til oss at han ikke hatt mottatt støtte fra Pedersen og MJL for å gi hjelp til de spedalske.
Jeg så grunn til å ikke ha tiltro til Lazarus informasjon, og ønsket selv å oppsøke de spedalske. Vi
fikk adressen, og reiste dit selv.
Med dette kunne VG avsløre at de spedalske aldri har fått «ett måltid om dagen», slik Pedersen
har hevdet til sine givere. All mat får de av myndighetene, sier de spedalske selv. Pedersen
beklaget dette senere.

7.4 Ingen munner å mette
Noen dager senere landet jeg og Jørgen i Orissa. Vi ville å se det nedlagte hjemmet med egne
øyne og undersøke omstendighetene rundt dette. Politibetjenten og mannen på sykkelen som
hadde funnet det bygningen, møtte oss og viste vei.
Det var tydelig, ut fra karakteristikkene, at dette var det samme bygget som Pedersen hadde
publisert bilder av som et hjem til 1000 barn. Men nå var dørene og vinduene var stjålet,
lekeplassen var gjengrodd og kuer bodde i rommene der barna skulle vært. Politiet og
lokalbefolkningen bekreftet at det hadde vært nedlagt siden 2015. Det Pedersen hadde valgt å
omtale som «10 barnehjem», var i realiteten ni små rom og ett hovedbygg.
Jeg og Jørgen hadde nå oppsøkt alle barnehjemmene til Pedersen. På ingen av dem bodde det
barn. Når da Pedersen samler inn penger for å «mette 2000 barn ved sine 24 barnehjem i India»,
kunne vi avsløre at han samler inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.
Ifølge Lazarus skal Pedersen og stiftelsen ha overført omlag to millioner til India. Da gjenstår det
121 millioner Pedersen og stiftelsen skal ha gitt til «stiftelsens ideelle formål» de siste ti årene. Et
nærliggende spørsmål ble: Hvor er resten av pengene?

8 PENGENE I CANADA
8.1 Den canadiske organisasjonen
I enkelte artikler og årsregnskap har Pedersen skrevet om det han har kalt sin «canadiske
stiftelse», Jesus Heals Ministries, som ble etablert i 1994. Det skal ha vært behov for denne
søsterorganisasjonen av Misjonen Jesus Leger (MJL) i Norge på grunn av misjonsarbeid og
nødhjelp i Canada.
Dette satt meg på et spor: Kan det tenkes at uforholdsmessig mye penger havner i Jesus Heals
Ministries? Og hvilke lover er det for forvaltningen av disse pengene i Canada?

8.2 Innsyn i canadiske årsregnskap
Jeg visste, basert på MJLs norske årsregnskap, at Jesus Heals Ministries var lokalisert i British
Colombia. Jeg tok derfor kontakt med «BC Registries and Online Services», der myndighetene
skal ha alle dokumenter om ulike selskap, organisasjoner og samfunn.
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Over telefon ba jeg om innsyn i alle dokumenter myndighetene hadde om Jesus Heals Ministries.
Saksbehandleren sa at hun skulle forsøke, men at det ville bli utfordrende fordi det var så mange
dokumenter - og flere av dem lå fysisk i et arkiv. Jeg skulle bli kontaktet igjen vedrørende dette,
men hørte aldri noe mer.
Da jeg ringte tilbake for å purre, ble jeg satt til en annen saksbehandler. Da ble det en utfordring
med betaling - siden du måtte være canadisk statsborger for å betale gjennom deres
betalingstjeneste, ifølge saksbehandleren. Det var ikke mulig for dem, over nett, å godta betaling
med kort. Også denne saksbehandleren anså de fysiske dokumentene som en utfordring. Igjen
måtte jeg legge igjen kontaktinformasjon, og vente. Men heller ikke nå hørte jeg noe mer.
Det ble besluttet at jeg og fotograf Tore Kristiansen skulle reise til Canada. I Canada møtte jeg
opp på British Colombias servicesenter i Vancouver. De hadde ikke dokumentene, men tok
kontakt med West Coast Title Search i en annen by, Victoria. De var kapable til å sette meg i
kontakt med riktig person, og jeg ba nok en gang om innsyn i alle dokumenter vedrørende Jesus
Heals Ministries. For å få tilgang på dokumentene som lå i et fysisk arkiv, ble jeg og West Coast
Title Search enige om at VG kunne betale en offentlig ansatt for en times kopieringsarbeid av
disse dokumentene.
Betalingen løste seg fordi jeg var på myndighetenes kontor og kunne betale med kort der. Ett
døgn senere fikk jeg dokumentene, nærmere 150 sider, på e-post. Igjen ble viktigheten av
tilstedeværelse bekreftet.

8.3 Millionoverføringer fra Norge til Canada
De canadiske årsregnskapene ga bare finansiell informasjon fra 1995 til 2002, fordi det etter
dette ikke har vært pålagt for organisasjoner som Jesus Heals Ministries å offentliggjøre sine
årsregnskap. Men likevel ga regnskapene fram til 2002 et viktig innsyn i pengebruken i Jesus
Heals Ministries og pengeoverføringene fra Norge til Canada i denne perioden:
•

Over 1 million kroner hadde blitt overført til Pedersen for at Jesus Heals skulle leie hans
private villa i Vancouver. Pedersen har, i kjølvannet av VGs avsløringer, også uttalt at
hans villa har blitt leid ut helt fra 1995 og leies ut fremdeles.

•

Det ble betalt lønn til organisasjonens misjonærer, som var Pedersens egen familie. Det
ble brukt hundretusener i bil- og mobilutgifter til Jesus Heals misjonærer og direktører,
som var Pedersen og hans familie.

•

Fra 1995 til 2002 ble over tre millioner kroner overført fra Misjonen Jesus Leger i Norge
til Jesus Heals Ministries i Canada.

•

Dokumentene viser også, helt fra 1995 til i dag, at Svein-Magne Pedersen og familien har
vært og er oppført som Jesus Heals Ministries direktører.

Disse funnene var sentrale i vurderingen da Stiftelsestilsynet valgte å åpne tilssynssak. De vil ha
svar på hvor mye penger som har blitt overført til Canada, og hvordan disse forvaltes.

8.4 Dokumentjakt på vedtektene
Av stiftelsens årsregnskaper gikk det frem at verdiene til Misjonen Jesus Leger (MJL) satt på
hadde økt betydelig de siste årene. Fra å ha startet med den obligatoriske egenkapitalen på 100
000 kroner, hadde stiftelsen nå bygget et eget «helbredelseshus» til 28 millioner. I tillegg satt de
med omlag fem millioner kroner i bankinnskudd.
Ettersom at det ikke er mulig å ta ut utbytte fra stiftelser, ble det et sentralt spørsmål hva som
ville skje med verdiene dersom MJL en dag blir avviklet. Norsk stiftelseslovgivning slår fast at
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svaret på dette skal fremgå av vedtektene. Det ble følgelig viktig for meg å få tak i disse.
Det viste seg å bli en komplisert prosess som tok flere uker. For stiftelser som er opprettet i nyere
tid, er den en enkel sak å hente ut vedtektene fra hjemmesidene til Stiftelsestilsynet. MJL ble
opprettet i 1990.
Da jeg kontaktet Stiftelsestilsynet, fikk jeg opplyst at på den tiden ble vedtektene sendt inn til
Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette registeret er nå nedlagt, og i Brønnøysund fikk jeg
opplyst at alle dokumenter var overført til Rikstrygdeverket.
Men også Rikstrygdeverket er nedlagt, og deres oppgaver overført til NAV. Jeg kontaktet NAV,
som var ukjent med problemstillingen, men som senere kunne fortelle at dokumentene skulle
være overført Arkivverket. Men heller ikke her var det noen vedtekter å finne. Arkivverket
kunne fortelle at vedtektene til Misjonen Jesus Leger trolig var arkivert av Stiftelsen Asta, som
hadde fått dette i oppgave av arvikverket.
Jeg kontaktet Asta, som heller ikke hadde dokumentene. De mente de var sendt til
Fylkesmannen i Agder for arkivering der. Og der, etter en flere uker lang historisk reise gjennom
norsk byråkrati, fant jeg dokumentene som skulle vise seg å bli svært verdifulle.
Her fremgikk det nemlig at Pedersen på midten av 90-tallet hadde sørget for å endre vedtektene
slik at stiftelsens verdier ikke lenger skulle overføres til et misjonslag i Vennesla, slik planen var
da MJL ble opprettet, men i stedet sendes til andre siden av jordkloden til den canadiske
organisasjonen Jesus Heals Ministries. En organisasjon Pedersen selv hadde opprettet og
kontrollerte.

8.5 En organisasjon som ikke kontrolleres
En stiftelse i Norge må levere detaljerte årsregnskap til myndighetene, som er synlig for
offentligheten, hvert år. Jeg stilte derfor spørsmålstegn ved hvorfor Jesus Heals Ministries i
Canada, som Pedersen omtalte som en «stiftelse», ikke måtte dokumentere pengebruken overfor
myndighetene etter 2002.
Jeg tok kontakt med Canada Revenue Agency, myndighetene i Canada, som skal ha en oversikt
over alle registrerte ideelle organisasjoner, stiftelser etc. Jeg spurte om de hadde informasjon
om Jesus Heals Ministries, og fikk til svar: «The confidentiality provisions of the Income Tax Act
prevent the Canada Revenue Agency (CRA) from commenting about specific organizations.
However, we can confirm that, according to CRA records, Jesus Heals Ministries is not, nor has it
ever been, a Canadian registered charity.»
Myndighetene ville ikke uttale seg om konkrete organisasjoner. For å få oversikt over hva dette
innebærer i Jesus Heals Ministries, tok jeg kontakt med «charities» lokalt i Vancouver, og spurte
dem om hvilke jurister som var spesialist på denne typen organisasjoner i Canada. Jeg fikk
kontaktinformasjon til flere jurister. Det var bare en av dem som følte seg kompetent til å svare
på mine spørsmål; jurist Mark Blumberg, som skulle være en av Canadas fremste eksperter på
dette.
Han så på årsregnskapene og organisasjonsformen til Jesus Heals Ministries, og mente at dette
var en såkalt «non-profit organization» - som på ingen måte kunne sammenlignes med en
stiftelse eller en «charity» i Canada.
På denne måten kunne vi avsløre hvordan organisasjonsformen Pedersen valgte i Canada,
gjorde at myndighetene ikke stilte særlige krav - og ble sidestilt med sportsklubber og
festivalarrangører.
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Jurist Mark Blumberg sa: «Det er nesten ingen reguleringer og innsyn for denne typen
organisasjoner i Canada, noe som gir dem større frihet til å gjøre hva de vil med pengene. Ingen bryr
seg om hva de gjør.»
Gjennom undersøkelsene om organisasjonsformen i Canada, og tilgangen til
stiftelsesvedtektene, kunne vi avsløre at dersom Pedersens norske stiftelse legges ned, kan et
tiltalls millioner bli overført til en canadisk organisasjon. Som Pedersen og familien styrer - og
som nesten ikke er underlagt noe innsyn. Dette er vesentlig informasjon for Stiftelsestilsynet. Et
viktig spørsmål er: Burde det være mulig å overføre store summer fra en norsk stiftelse, som er svært
strengt regulert, til en organisasjon i et annet land - med svært lite gjennomsiktighet og tilsyn?

9 KONFRONTASJON
9.1 Predikantene nekter å prate med VG
I disse sakene ble det to runder med konfrontasjoner og imøtegåelse. Først saken om
mirakelpredikantene med både Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen.
Flere uker før publisering spurte jeg både Pedersen og Edvardsen om kunne møte meg for å bli
forelagt saken. De ble også gjentatte ganger spurt om og oppfordret til å stille opp til intervju for
å belyse sin side av saken, og fikk tilbud om å lese gjennom saken før publisering.
Begge predikantene takket nei til alle forespørslene, og svarte på kritikken i saken gjennom sine
advokater. Svaret ble gitt skriftlig, og ga ikke anledning til å stille spørsmål, oppfølgingsspørsmål
eller å få informasjon gjennom predikantene selv.
For å forsikre oss om at predikantenes standpunkter ble belyst, sørget vi for å bruke flere utsagn
fra både Pedersen og Edvardsen gjennomgående i alle saker. Vi valgte kun å publisere delene av
de skjulte opptakene som var relevant for innholdet og nødvendig for bevisførselen i saken, og
ikke i underholdningsøyemed.
I neste omgang, da vi skrev om Pedersens nødhjelp, fikk han samme tilbud om å møte oss for å
få all informasjon om saken. Det ønsket ikke Pedersen denne gangen heller, som ville svare
gjennom sin advokat, John Christian Elden.
Jeg stilte dem gjentatte ganger spørsmål som var relevant for saken, uten å få svar. Blant annet
ønsket vi å få innsyn i Jesus Heals Ministries årsregnskap, samt å få detaljert kunnskap om hva
pengene regnskapsført under «stiftelsens ideelle formål» egentlig hadde gått til. Vi spurte
dessuten om hvor mye penger, totalt, som har blitt overført fra Misjonen Jesus Leger til Jesus
Heals Ministries. Vi fikk ingen svar, og hele dialogen var krevende og preget av motvillighet.
I sitt tilsvar beklaget Pedersen enkelte forhold, men sa også at han hadde blitt løyet til av Kingsly
Lazarus i Sharing Hands Trust. Dette tok vi høyde for i sakene, og publiserte både Lazarus og
Pedersens versjoner. Det var viktig for oss å alltid ha andre kilder enn Lazarus på faktiske
opplysninger. Samtidig har Pedersen, som Stiftelsestilsynet presiserer, et stort selvstendig
ansvar når han ber om penger til nødhjelpsprosjekter.
Etter sakene om nødhjelpsprosjektene, direktesendte vi Pedersens versjon av saken på Visjon
Norge - til tross for at dette ikke ga oss anledning til å stille kritiske spørsmål. Vi valgte også å
stenge kommentarfeltene i sakene om Pedersen og nødhjelp, siden kommentarene ble usaklige
og personangripende.
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10 DETTE ER NYTT
•

VG kunne for første gang dokumentere gjennom lydopptak hva mirakelpredikantene
Pedersen og Edvardsen sa når de ble ringt opp av to alvorlig syke mennesker: Edvardsen
oppga at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen sa til en kreftsyk kvinne at
stoffer i cellegift gir mer kreft.

•

Gjennom en omfattende kartlegging kunne VG dokumentere hvordan predikantene har
markedsført at de har helbredet et hundretalls personer fra alvorlige sykdommer som
aids og kreft. Flere av dem har sluttet på medisiner. Medisinske eksperter frykter at dette
kan bidra til at syke avslutter livsviktig behandling.

•

VG kunne også avsløre at Pedersen har samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som
ikke eksisterer, og skryter til giverne sine om barnehjem som i realiteten er nedlagt. Han
har samlet inn penger for å mette «2000 barn i India», men VG har dokumentert at det
ikke bor noen barn ved stiftelsens «barnehjem».

•

Pedersen har oppgitt til sine tilhengere og givere at de gir 200 spedalske «ett måltid om
dagen». VG kunne avsløre at de spedalske får mat av myndighetene - ikke Svein-Magne
Pedersen og stiftelsen.

•

VG avslørte hvordan Pedersen og Edvardsen benyttet samtalene med syke nordmenn,
som koster 14 kroner i minuttet, til å selge sine egne tjenester som opphold på
høyfjellshotell og bøker. Gjennom de skjulte telefonsamtalene ble det også avdekket at
en slik samtale kan koste flere hundrelapper, og vi dokumenterte hvordan lang telefonkø
også blir belastet.

•

VG kunne dokumentere at dersom Pedersens norske stiftelse avvikles, vil alle mindre
overføres til en organisasjon i Canada som han selv kontrollerer - og som myndighetene
ikke fører særlig tilsyn over.

•

VG har for første gang fått tilgang til og publisert årsregnskapene til Pedersens canadiske
organisasjon, Jesus Heals Ministries. Dette har avdekket hvordan millioner har blitt
overført fra den norsk stiftelsen til en canadisk organisasjon som Pedersen styrer.

•

VG kunne også avdekke Pedersens canadiske organisasjon har gitt personlige,
økonomiske fordeler for Pedersen og familien - blant annet gjennom millioninntekter i
husleie Pedersens private villa.

11 KONSEKVENSER
•

Etter saken om «mirakelpredikantene» la både Pedersen og Edvardsen ned sine betalte
forbønnstelefoner via. teletorg.

•

Statens Helsetilsyn begjærte offentlig påtale mot Pedersen og Edvardsen for brudd på Lov
om alternativ behandling.

•

Politiet i Innlandet har begynt å etterforske Edvardsen etter påtalebegjæringen fra
helsetilsynet. De har foretatt undersøkelser og vitneavhør.

•

Politiet i Agder henla saken mot predikant Svein-Magne Pedersen uten etterforskning. Jeg sier ikke at det er sikkert at loven ikke er brutt, men jeg sier at det å komme i mål med
en sånn sak er tvilsomt. Det er usikkert nok til at vi ikke kan prioritere det, forklarte
politiadvokat Maren Østern.
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•

For første gang siden kvakksalver-loven ble avskaffet i 2004, blir nå den nye loven, Lov
om Alternativ behandling, vurdert av flere departementer. Etter VGs skjulte opptak av
predikantenes arbeidsmetoder ble publisert, reagerte helseminister Bent Høie (H) raskt,
og sa at de måtte gjennomgå lovverket - slik at de fikk stanset denne typen virksomhet.
De skulle ikke kunne gjemme seg bak religionsfriheten. Høsten 2018 samlet barne- og
likestillingsdepartementet, Helsedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet
seg for å starte arbeidet med å vurdere dagens Lov om alternativ behandling. De vil
fortsetter arbeidet og er klare på at det er behov for å utrede dagens regelverk.

•

På bakgrunn av VGs saker krevde Forbrukertilsynet i juni at Edvardsen og Pedersen
stanser eller endrer sin markedsføring. De mener markedsføringen er ulovlig. Til Lov om
alternativ behandling følger det en egen forskrift for markedsføring. Det er første gang
Forbrukertilsynet har tatt opp en sak med religiøse helbredere etter denne forskriften.
Dette innebærer at hele markedsføringsgrunnlaget til predikantene, der de skriver om
syke som skal ha blitt friske etter bønn (såkalte vitnesbyrd), er ulovlig. Dette får også står
konsekvenser for Pedersens magasin «Legedom», som har blitt utgitt siden 1990 og
angivelig har 200.000 lesere, der innholdet baserer seg på nettopp vitnesbyrd.

•

Mer enn et halvt år senere har Pedersen og Edvarsen fortsatt ikke etterkommet kravet.
Forbrukertilsynet har nå varslet dem om at de vil bli ilagt 40.000 i tvangsmulkt i uken,
dersom de ikke umiddelbart etterkommer kravet.

•

To dager etter VGs avsløringer om Pedersens virksomhet i Canada, samt nødhjelpen i
India, åpnet Stiftelsestilsynet tilsynssak mot Pedersen og stiftelsen. De krever blant annet
at Pedersen redegjør for om innsamlede midler er brukt i tråd med stiftelsens formål, og
vil ha svar på hvor store verdier som er overført til organisasjonen han kontrollerer i
Canada.

•

Den norske kirke tok et oppgjør med Pedersen og Edvardsen. Biskop Helga Haugland sa
de tok fullstendig avstand, og synes VG hadde gjort forferdelige funn.

•

Etikklederen i Norsk Legeforening, Svein Aarseth, mente at Pedersen og Edvardsens
metoder er dypt uetiske. Han sa: «Hvis det disse predikantene driver med er lov, er det noe
galt med lovverket».

•

Pedersen oppga at misjonen avslutter samarbeidet med Sharing Hands Trust og Kingsly
Lazarus.

12 SPESIELLE ERFARINGER
12.1 Å bruke kilder som er syke
Det var en spesiell erfaring å bruke syke personer som både kilder og innringere. Det var viktig
at pasientene som skulle ta telefonene, Cecilie Løvaas og Martine Lyslid, var innforstått med
oppmerksomheten dette kunne bringe med seg, og at det potensielt kunne være en psykisk
belastning. Jeg ønsket at de skulle føle at de til enhver tid kunne prate med meg, og at det var lav
terskel for å stille spørsmål.
Et viktig argument for å bruke syke mennesker til de skjulte opptakene, var at vi hele tiden ville
være åpne for at et mirakel faktisk kunne skje, selv om det selvfølgelig ikke var formålet med
våre undersøkelser. Men ingen av innringerne ble kurert - og vi klarte heller ikke å
dokumentere at noen andre hadde blitt det etter telefonsamtalene med predikantene.
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Unni Marie Sandersen, som Pedersen hevdet at hadde blitt helbredet for lungekreft etter hans
telefonbønn, var en av dem jeg intervjuet i sakene om «Mirakelpredikantene». Hun sa seg villig
til å snakke med meg om erfaringen, og dele journalen sin med VG for å dokumentere
helbredelsen. Fra første samtale gjorde jeg Unni oppmerksom på at det ville fremkomme mye
kritikk mot Pedersen i reportasjen hun skulle være delaktig i. Unni var innforstått med dette, og
uttrykte et ønske om at det var viktig å balansere kritikken med sin historie.
Jeg intervjuet Unni, og besøket hos henne i Sarpsborg tok mange timer. Premissene for
intervjuet ble grundig forelagt. Unni fortalte sin historie om at hun mente hun hadde blitt
helbredet. I journalen var det imidlertid ikke opplysninger om at Unni hadde hatt noen
kreftdiagnose. Jeg vurderte journalens innhold med en overlege på det aktuelle sykehuset, for
å være sikker på tolkningen.
Jeg fortalte Unni om det faktum at hun, ifølge journalen, ikke hadde hatt kreft. Hun synes likevel
at det var viktig at historie ble fortalt, og hun følte uansett at hun hadde blitt helbredet. Jeg mente
derfor at det var riktig å fortelle hennes historie sammen med de motstridende opplysningene i
journalen. For å sikre at Unni hadde full forståelse av innholdet som skulle bli publisert, dro jeg
til Unni for å lese opp sitatsjekk og gjøre eventuelle korrigeringer hun ønsket.

12.2 Predikantens personfokus på journalisten
Etter at VGs avsløringer ble publisert, reagerte Pedersen på at vi ikke hadde fortalt om flere av
de som han mente hadde blitt helbredet. Det ble en uvant erfaring at det utviklet seg til et
personfokus på meg som journalist, og det at jeg er ung og kvinne ble brukt mot meg av Pedersen
både i Facebook-innlegg og i TV-programmer.
På Facebook skrev han at VG «brukte en ung, uerfaren kvinnelig journalist på 24 år til å gjøre
jobben for dem». Tilhengere støttet ham: «VG brukes lett som redskap gjennom en umoden 24 årig
journalist som ser ut til å mangle voksent perspektiv/vurderingsevne».
Det var en utfordring å virkelig forstå tankesettet i dette miljøet - men likevel viktig å prøve å ha
forståelse for hvorfor enkelte kunne tenke slik. Men jeg ønsket ikke å gi hersketeknikkene
oppmerksomhet, og mener selvsagt at alder og kjønn er irrelevant.

12.3 Mener VG er styrt av Djevelen
Det ble en ny erfaring å bli møtt av et miljø der det brukes argumenter og resonnementer mot
VG og meg som er basert på tro og religion, snarere enn fakta. Pedersens tilhengere møtte oss
med kommentarer som at «vi bor i et antikristelig regime», «vi burde aldri la oss rive med av de
ugudeliges anklager!» og at «det MJL er i gjennom nå er åndskamp og et voldsomt angrep fra den
onde». Mange av Pedersens tilhengere mente rett og slett at VG var besatt av Djevelen.
Likevel fikk vi mer positiv oppmerksomhet fra andre miljøer i Kristen-Norge.
Samfunnsdebattant og redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, skrev i en
lederartikkel etter VGs nødhjelps-avsløringer i november: «Inderlig trist. Dét er vår første
reaksjon etter at VG i helgen fortalte at store summer som er innsamlet av evangelisten Svein-Magne
Pedersen, ikke når frem til de indiske barna de var ment for. (...) Vi mener dessuten det er en
avsporing å legge skyld på VG, slik vi ser enkelte gjør. VG har bare utført medienes
samfunnsoppdrag. I dette tilfellet å holde en bistandsaktør med millionomsetning ansvarlig.»
Etter VGs første artikler i juni pekte Selbekk på viktigheten av at media undersøker denne typen
miljøer: «For oss fremstår det rett og slett som det grundigste og største journalistiske prosjektet med
Kristen-Norge som arena, vi kan huske å ha lest».
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Vedlegg: Lenker til saker
Del 1: Mirakelpredikantene
https://www.vg.no/spesial/2018/mirakelpredikantene/kap1/
https://www.vgtv.no/video/160096/mirakelpredikantene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8wK3rG/hoeie-rystet-etter-vgs-predikantavsloering-skal-se-paa-loven-med-nye-oeyne
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL1n4d/predikant-mener-han-har-vekket-oppdoed-baby
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Eo9dB3/mirakelpredikant-cellegift-og-straalinger-utdatert
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEQdg1/svein-magne-pedersen-beklagernegative-uttalelser-om-cellegift
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0E7MK2/kirken-tar-oppgjoer-med-predikantenegrenser-til-persondyrkelse
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vmKmrX/mirakelpredikanten-slaar-tilbake-motkirken-de-tar-betalt-for-begravelser
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/J1yJ06/krf-topper-ut-mot-mirakelpredikanteneikke-representativt-for-kristen-norge
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/oRG3R0/tro-lov-rett-og-mirakler
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jPJV9n/helsetilsynet-ut-motmirakelpredikantene-de-driver-med-lureri
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xRvgGR/predikantene-maa-stanse-reklamenetter-vg-avsloering-ulovlig
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/zL1Ll1/anders-vokste-opp-i-helbredelsesmiljoeethvorfor-helbreder-gud-som-oftest-hodepine-men-ikke-de-blinde
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/XwAR8g/tom-roger-edvardsen-vi-skal-ikke-hadet-paa-oss-at-vi-har-beriket-oss-paa-syke-mennesker
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Mgb6oo/mirakelpredikant-tom-roger-edvardsenskal-legge-ned-teletorg-tjenesten
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QlAP1x/mirakelpredikant-svein-magne-pedersenskal-legge-ned-teletorg-tjenesten
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zL18b4/jurist-hardt-ut-mot-helsetilsynetshaandtering-av-mirakelpredikanter
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https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e1oewg/ap-krever-avklaring-fra-helseministerenom-mirakelpredikanter
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zL1VBv/ringte-mirakelpredikant-heldigvis-ga-jegmeg-foer-jeg-hadde-toemt-kontoen
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oRGaPB/helsetilsynet-snur-begjaerer-paatale-isakene-til-mirakelpredikantene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l1jVAy/mirakelpredikantene-vil-ikke-stansereklamen-risikerer-millionboeter
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8w8xaW/vurderer-lovendring-etter-mirakelavsloering

Del 2: Predikantens nødhjelp
https://www.vg.no/spesial/2018/predikantens-nodhjelp/
https://www.vg.no/nyheter/i/KvgPj6/her-kan-mirakel-pengene-havne
https://www.vg.no/nyheter/i/OnOz9b/har-faatt-millionbeloep-i-husleie-fra-egenorganisasjon
https://www.vg.no/nyheter/i/wEzxGd/krf-ropstad-om-vgs-mirakelavsloering-jeg-blir-tristog-opproert
https://www.vg.no/nyheter/i/1k4yMX/stiftelsestilsynet-etter-vg-avsloering-aapnertilsynssak-mot-misjonen-jesus-leger
https://www.vg.no/nyheter/i/yvwzxK/krever-at-politiet-etterforsker-mirakelpredikantdette-er-svindel
https://www.vg.no/nyheter/i/ng6O0o/politiet-undersoeker-mirakelpredikanten-etter-vgsavsloeringer
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/p68VkW/mirakelpredikanten-skulle-ikke-drivebarnehjem-bare-bygge-dem
https://www.vg.no/nyheter/i/rL7XLw/maa-stanse-reklamen-kan-faa-bot-paa-40000kroner-i-uken
https://www.vg.no/forbruker/helse/i/qn4w9w/politiet-etterforsket-aldrimirakelpredikant-for-daarlig?utm_content=row-4&utm_source=vgfront
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«Salvation is good business.
Veeeldig god business.»

Lørdag 16. juni 2018

«Det er stoffer i cellegiften
som gir deg kreft.»

MiRaKLER TiL SaLGS
Med Guds bønn får Svein-Magne Pedersen (70) millioninntekter ved å tilby
helbredelse av AIDS og kreft over telefonen – til 14 kroner i minuttet.
VG har gjort skjulte opptak som
avslører hva predikanten sier til alvorlig syke mennesker.
Nå vil jurister stoppe mirakelbusinessen.

VERDENS GANG DOKUMENT

MiRaKELPRE
SVEin-MAGnE PEDERSEn (70)

tilbyr helbredelse over telefon til minuttpris. Med Guds bønn hevder han
å ha kurert 50 000 mennesker – og reparert en knust mobil.

Foto: P E R L A N G E V E I

EDiKanTEnE
TOM ROGER EDVaRDSEn (57)

oppgir å ha vekket en død baby til live. I ett år har VG gransket mirakelpredikantene: Jurister vil nå stoppe millionbusinessen.
Teks t: MARI E K I N GS RØD

Foto: AN N EMOR L ARS EN
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13. FEBRUAR 2018
Mirakelpredikantens telefonstemme er stødig, aldri nølende:
«Han er din venn, Han er din frelser, Han er din lege, Han er alt.(...)
I Jesu navn, takk for at Cecilie ringte.
Og takk for at du ser eggstokk-kreften med spredning.»
Cecilie Løvaas (47) lytter og trykker hånden hardt mot brystet.
Hun har uhelbredelig kreft.
«Vi tar makten fra kreften. Vi bryter den i Jesu navn, også skal det vonde vike,
komme ut, det skal dø, kreften. Dø! Enhver kreftcelle skal ikke få leve!».
Cecilie er ikke redd for å dø, men for at hun som mamma
ikke skal være der når barna vokser opp og gifter seg.
«Nå skal vi gi henne en himmelsk cellegift som knekker kreften!»
Hun tenker: Syke, sårbare mennesker kan være
villig til å prøve hva som helst for å overleve.
«Jo mer av Guds medisin og kraft du fører inn i kroppen din,
det skjer gjennom bønn, jo større sjanse er det for å bli frisk».
Mannen hun snakker med, heter Svein-Magne Pedersen.
Han omtales som mirakelpredikant og har i VG kalt seg selv «fastlege med Guds kraft».
«Bare ring på nytt, på nytt, på nytt, så mye du vil. Jeg blir aaaldri lei».
Etter 38 minutter er samtalen over.
Den har da kostet Cecilie 592,10 kroner.
15,58 kroner i minuttet.
Mye av tiden satt hun på vent.
Det er kø på telefonen til den ettertraktede predikanten.
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CECILIE LØVAAS
K R E F T SY K

Kreftsyke Cecilie Løvaas (47)
tror ikke på helbredelse ved bønn.
Hun ringer mirakelpredikant
Svein-Magne Pedersens forbønnstelefon på oppdrag fra VG.

SVEin-MAGnE PEDERSEn
MIRAKELPREDIKANT

16. JUNI 2018
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Faksimlie fra Svein-Magne Pedersens
magasin «Legedom» i 2017.

for angivelig å helbrede ved bønn – uten tilsyn fra
myndighetene?
S V E I N - M AG N E P E D E R S E N S forbønnstelefon ble startet på Teletorget i 1992, i samme univers som spåkoner og sextelefoner.
På 2000-tallet ble også helbredelsesevangelist Tom
Roger Edvardsen tilgjengelig på et 820-nummer.
– Når predikantene selger bønn som legemiddel,
tråkker de rett inn i sårbarheten til mennesker. Dette er både uforsvarlig religiøs praksis, og uforsvarlig
medisinsk praksis, sier Geir Sverre Braut, lege og tidligere assisterende direktør i Helsetilsynet.
Gjenneom sine advokater avviser begge predikantene at forbønnsvirksomheten er lovstridig.
I FJ O R S E N DT E Svein-Magne Pedersens stiftelse «Misjonen Jesus Leger» ut 177 000 brev til mennesker som
kontaktet ham, skriver predikanten i en e-post til VG.
I biograien «Mirakelmannen» fra 1997 sier predikanten at det kan bli over 100 telefonsamtaler hver dag.
H VA U T S P I L L E R S E G I D I S S E SA M TA L E N E ?

«SaLVaTiOn iS GOOD BUSinESS.
VEEELDiG GOD BUSinESS.»
M I R A K E L P R E D I K A N T S V E I N - M AG N E P E D E R S E N

D E PÅ B E R O P E R S E G G U D S N Å D E G AV E til å helbrede dødelige sykdommer over telefon til 14 kroner i minuttet.
I snart ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57).
VG har 16 telefonopptak av samtaler som to kvinner med uhelbredelig sykdom har hatt med de to predikantene.
Opptakene avslører hva predikantene sier når de
ringes opp av alvorlig syke mennesker:
Edvardsen oppgir at han sett et dødt barn våkne
til live. Pedersen hevder at stofer i cellegift gir kreft.
Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges
fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at
predikantenes virksomhet innebærer «systematiske
og alvorlige lovbrudd».
– Jeg er sjokkert. Pedersen sier han driver med religion. Jeg mener han først og fremst driver business,
sier professor og samfunnsmedisiner Preben Aavitsland ved Universitetet i Oslo.
D E T I S I S T E Å R E N E H A R Pedersens virksomhet solgt
tjenester for 159 millioner kroner. Frelse er «veeeldig god business», sier han selv i en av de 16 telefonsamtalene.
Predikant Tom Roger Edvardsen driver et høyjellshotell der du kan helbredes bare ved å overnatte, ifølge markedsføringen. Svein-Magne Pedersen
hevder at han gjennom bønn har helbredet minst 69
personer for kreft, viser en systematisk oversikt VG
har utarbeidet.
I 1993 ble Pedersen politianmeldt av det daværende Helsedirektoratet. Politiet henla saken på bevisets stilling. Siden har predikanten kunnet bygge
opp en millionvirksomhet på syke menneskers håp
om å bli friske.
Å behandle alvorlig sykdom uten autorisasjon eller
avtale med lege er forbudt:
Hvordan kan predikantene i år etter år ta betalt
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SLIK GJORDE VI DET
VG har bedt to uhelbredelig syke kvinner
om å ta telefoner til de to predikantene
Svein-Magne Pedersen og Tom Roger
Edvardsen. Begge predikantene har
telefontjenester (forbønnstelefon) der de
hevder at de har helbredet mennesker for
alvorlige sykdommer i Guds navn.
Disse samtalene ble dokumentert med
videoopptak av VG.
VG har påvirket samtalen i minst mulig
grad, med intensjon om at den skal være
en så ordinær samtale som mulig mellom
predikant og pasient. Kvinnene har uttrykt
ønske om å bli helbredet, og har gitt
faktisk informasjon om sitt sykdomsforløp.
Predikantene har imidlertid ikke vært klar
over at VG ba disse pasientene om å ringe.
De 16 samtalene fant sted mellom november 2017 og mars 2018.
Ingen av de to kvinnene kjente til predikantene på forhånd. VG stilte ingen krav eller
betingelser til innringernes tro eller livssyn.
Martine Lyselid jobber ved Sykehuset i
Østfold. Cecilie Løvaas er blogger og foredragsholder. Martine tok totalt ti telefoner,
mens Cecilie stoppet etter seks samtaler – av
hensyn til pågående kreftbehandling. VG har
betalt for utgiftene som påløp i samtalene.
Samtalene resulterte i lere timer med
videoopptak. Ta forbehold om at det bare
er deler av samtalene som blir gjengitt i
denne reportasjen.

På oppdrag fra VG har to personer med uhelbredelig sykdom ringt totalt 16 ganger til mirakelpredikantenes forbønnstelefon:
Cecilie Løvaas (47), som lever med eggstokkreft
med spredning.
Martine Lyselid (26), som er født med diabetes type 1.
VG har dokumentert alle samtalene med videoopptak.
A L L E SY K D O M M E R K A N FJ E R N E S på det himmelske
operasjonsbord, har Pedersen sagt, ifølge Aftenposten. Jesus er den beste fastlegen, heter det på Edvardsens nettsider.
Predikantene jobber slik: Du kan ringe 820-nummeret eller komme på et møte for å få forbønn for sykdommen din. Pedersen tilbyr også bønnetjenester for
å forebygge sykdom og ulykker. Predikantene selger
dessuten CD-er, DVD-er og magasiner, der de blant
annet forteller om alle som skal ha blitt kurert eller
fått bedre livskvalitet etter bønn.
– De river bønnen ut av en religiøs kontekst og gjør
den om til helsehjelp. Når den markedsføres som dette, må det før eller siden gå galt, sier professor Geir
Sverre Braut.
En gutt på 18 år rammet av testikkelkreft med spreding skal ha blitt helbredet etter bruk av forbønnstelefonen, påstår Edvardsen i markedsføringen. I
predikant Pedersens magasin «Legedom» fortelles
historien om at «Gud reparerte en knust mobiltelefon». Hans bønn skal også ha helbredet en undulat
som skrek dag og natt, ifølge nettsidene.
– Staten sparer lere millioner hvert år på kansellerte operasjoner og behandlinger av folk som er blitt
helbredet etter at jeg har bedt for dem. Men det tåles vel ikke i Jantelovens Norge, skriver Pedersen i
en e-post til VG.

«De syke får løfter fra predikantene
om at «ring hit, vi kan helbrede deg».
Mange vil prøve alt, fordi de vil jo leve
– også får de fasiten når de mister livet.
Og da dør de blakke.»
A N N E KJ E R S T I B E F R I N G , J U R I S T

SVEIN-MAGNE PEDERSEN OM CELLEGIFT

3. JANUAR 2014

I SA M TA L E M E D K R E F T SY K E C E C I L I E LØVA A S

C E C I L I E LØVA A S (47), K R E F T SY K

«Jeg har ikke lov til å si at du ikke skal ta cellegift, jeg sier bare
at det må du selv bestemme. Du kan si hva du vil, legen kan
ikke tvinge deg. Men hva gjør man når leger ikke har noen ting
å stille opp med, enn bare cellegift?»
«Det er stoffer i cellegiften som gir deg kreft også.»
«Jeg har lest det. Så det vil jo ikke legene si.»
«I et sykehus i Canada, der vil 90 prosent av legene, har jeg hørt,
ikke ta cellegift hvis de fikk kreft. Eller gi cellegift til sine barn.»
«Men det er jo det at du blir så svak at da, om det ikke er det, vil
kreften komme lettvint inn, for immunforsvaret er lagt flatt.»
«Det var en annen, en ung mann, som fikk kreft. Jeg husker
ikke hvor den var den kreften. I alle fall så sa alle «du må ha
cellegift, du må ha cellegift, du må ha cellegift». Også tok han
det motsatte, han begynte på naturkost og greier. Og vet du,
han ble helbredet og slapp cellegift.»
«Jeg vil ikke bli tatt som kvakksalver, at jeg har hindret folk i å
ta cellegift eller medisiner. Det vil jeg ikke, men det kan du jo
google: Alle vet jo det, cellegift er barbarisk medisin, som en
amerikansk forfatter sa …»

E T F OTO G R A F I F R A E N S O M M E R K V E L D, O S LO, 2 01 3 :

På vei til fest klenger Cecilie Løvaas seg inntil venninnen sin. Begge har lyst hår til korsryggen og solbrune legger. Hennes ord: De ser «smashing» ut. De
er mammaer. Kone og kjæreste.
Et halvt år senere er Cecilie og sønnen på kjøpesenteret CC Vest for å kjøpe julekalender. Med ett faller
hun sammen. Hun har aldri følt noe så smertefullt.
På sykehuset blir hun forespeilet at det er et nyresteinsangrep.
Men det er noe som ikke stemmer.
En lørdag i januar 2014 ber en ung lege om å få
snakke med Cecilie og ektemannen, Morten. Legen
fomler med ordene, hun har gruet seg, det er første
gang hun må gi en slik beskjed:
– Dette er ikke helt vårt bord, men …, hvisker legen.
– Hva er det da? Er det kreft, eller?
– Ja, vi tror det.
Musklene i Cecilies mage strammer seg. Kroppen
blir nummen. Først tror hun at livet er over. Så skjønner hun at hun fremdeles har mye å leve for.
– Jeg er ikke kristen, og tror ikke på en gud. Men
da barna mine syntes det var så vondt at mormor gikk
bort, lagde jeg et lite Nangijala. Sånn som eventyrlandet i Astrid Lindgrens bok, smiler Cecilie.
I dag føles varmen fra sommerkvelden i 2013 som
svunne tider. Cecilie har fått eggstokkreft med spredning. Mens venninnen er rammet av den dødelige
sykdommen ALS.
– Jeg blir undrende over hvilke veier livet kan ta.
Det er sørgelig.
Cellegiften har gitt Cecilie ingrer uten følelser. Det
tykke, lange håret hun elsket, har falt av. Hun takker medisinen, forskerne og legene for at hun fortsatt puster.
I lere av samtalene snakker Svein-Magne Pedersen
om behandlingen Cecilie har gjennomgått:
– Det er stofer i cellegiften som gir deg kreft også,
påstår predikanten.
– Er det det? spør Cecilie.
– Ja, jeg har lest det. Men det vil jo ikke legene si.
Cecilies blikk blir hardt. Hun føler at Pedersen indirekte sier at hun bør unngå cellegift.
E T T E R SA M TA L E N E E R H U N I N N B I T T I S T E M M E N :

S V E I N - M AG N E P E D E R S E N O M K R E F T I B O K E N « S L I K K A N D U B L I H E L B R E D E T»

«Kreftforskningen har hatt forholdsvis liten fremgang de siste 60 årene,
og kreftbehandling har vært lite vellykket. Millioner dør under kreftens
tyranni. Fins det ikke et bedre alternativ enn vanlig skolemedisin?
Heldigvis, resultatene av tro og bønn er oppsiktsvekkende: Vi beseirer
kreft med Guds kraft. Kort sagt: kraft mot kreft!»

– Dette er å undergrave medisinerne. Legene setter
meg ikke på cellegift for moro skyld, men fordi det er
nødvendig. Det telefonpredikantene driver med, er svindel. Jeg gidder ikke engang å parfymere det ordet. Det
er å misbruke kronisk sykes følelsesliv, tanker og håp.
I en av samtalene sa Pedersen at «himmelen er et godt
bytte», og siterte en verdenskjent baptistpredikant:
«Billy Graham sa: Salvation (frelse) is good business. Det er egentlig sant. Veeeldig god business».
Cecilie klarer ikke å få det ut av hodet: – Der røpet han seg selv.
16. JUNI 2018
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Sykdommer og plager som mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen mener at hans bønn kan helbrede:

RYGGPLaGER. PROLaPS. SLiTaSJE. iSJIaS. aLLE
FORMER FOR KREFT. HØRSELSPROBLEMER. anGST OG
DEPRESJOnER. SCHiZOFREni. OG anDRE PSYKiSKE
PLaGER. GRØnn STÆR. GRÅ STÆR. aLLE ØYESYKDOMMER. SØVnPROBLEMER. KRYSTaLLSYKEn. ME.
aSTMa. PLaTTFOT. aLLE HJERTEPROBLEMER. KOLS.
SUKKERSYKE. FiBROMYaLGi. LEDDGiKT. BECHTEREVS
SYKDOM. SCHEUERMannS SYKDOM. DEMEnS.
aLZHEiMER. ULCERØS KOLiTT. CHROnS SYKDOM.
OG aLLE anDRE LiDELSER.
U T D R AG F R A S V E I N - M AG N E P E D E R S E N S T V- P R O G R A M « M I R A K E L E T E R D I T T» ,
S O M S K A L N Å U T T I L 1 25 L A N D
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SVEin-MAGnE PEDERSEn (70)
MIRAKELPREDIKANT

DA G U D S K A P T E S V E I N - M AG N E P E D E R S E N , var det
som et elektrisk sjokk i himmelen. Slik beskrev han
det selv på et møte i Sarons dal i 1996.
– Gud har gjennom meg helbredet 50 000 mennesker, og det gjelder de leste lidelser: døve ører og blinde øyne. Alt fra vonde knær til AIDS. En kreftsvulst
tok to minutter, sa Pedersen til VG i 2002.
Pedersen ses ofte i dress med slips. På stiftelsens
nettsider beskrives han som misjonsgründer og helbredelsespredikant. Misjonsbygningen, som ifølge
stiftelsen kostet nær 28 millioner, kaller Pedersen et
«åndelig helsesenter».
Predikanten skal ha fått gudsfrykten inn med morsmelken. I biograien «Mirakelmannen» beskriver forfatter Kjell Hagen hvordan seks år gamle Svein-Magne måtte følge moren sin til graven.
Men faren hans skal ha trøstet barna:
– Mamma har gått hjem til himmelen. En dag skal
vi følge etter og trefe henne igjen.
Det er menneskets lodd å dø en gang, sier Pedersen i biograien.
– Men jeg tror mange dør for tidlig, fordi de ikke
bruker Guds medisin.
Pedersen var 17 år da han ble døpt i en fullsatt baptistkirke, beskrives det i biograien. En kvinne i kirken
skal ha sett en predikantspire i ham. Da hun spurte
hva han skulle bli, kom det kjapt: Evangelist!
Boken «Helbred de syke» ledet Pedersen til kristendommen med tegn, kraft og under, heter det i
biograien.
I 1971 studerte Pedersen ved en bibelskole i Oslo.
Det var da han ikk nådegaven til å helbrede ved bønn,
mener han.
– Han konkurrerer ikke med helsevesenet, men
Guds kraft er mye mer efektiv enn legenes, sier predikanten i biograien.

skal ha funnet sted på
1970-tallet, da predikantens svigerinne angivelig ble
helbredet for plattfot, skriver stiftelsen på nettsidene.
Predikantens omtale i media eksploderte. «Stivbente og uføre «kurert på lekken» i møtelokalet på
Geilo: Mirakler på rekke og rad», skrev Aftenposten.
Nordlys beskrev fenomenet slik: «I det folk samlet seg
rundt Svein-Magne Pedersen for å få bønn for sine lidelser mot slutten av showet, registrerte vi at i hvert
fall en kvinne ble god i nakken».
Syke begynte å ringe predikanten, døgnet rundt.
De kom på døren hjemme. «Det begynte å skje mirakler når jeg ba for folk. Ryktene begynte å svirre», har
Pedersen skrevet i et notat til helsemyndighetene, etter at han ble bedt om å beskrive virksomheten sin.
– Ikke alle skjønner det, men for meg er det viktig
å være kjent. Det gir meg mulighet til å nå langt lere med budskapet om frelse og helse, sier predikanten i biograien.
Gud trenger å komme på avisenes forsider, fordi
«Gud er PR-kåt», sa han til NRK i 2007.
I dag er Pedersen en av Norges best lønnede kristne ledere. Pedersen hadde inntekter på 1,12 millioner
kroner i 2016, ifølge skattelistene. Kona Solveig Pedersen, som er styremedlem i stiftelsen, hadde inntekter
på 1,1 millioner kroner. Samme år hadde Pedersens
stiftelse, «Misjonen Jesus Leger», en rekordomsetning på over 17,6 millioner kroner.
Pedersens virksomhet solgte tjenester for 159 millioner kroner i perioden 2007 til 2016, ifølge årsregnskapene. Stiftelsen har 13 ansatte, viser regnskapet for
2016. Pedersen kaller det en familiebedrift.
– Pengene er ikke en forbannelse, men en velsignelse, sa Pedersen til VG i 2002.
I en e-post til VG skriver han:
– Jeg er 70 år og jobber vanligvis 70-timers uke.
Jeg har lederlønn etter 45 års ansiennitet. Helgearbeid, ofte til langt på natt, tar jeg ikke noe for, heller
ikke annen overtid.
DEN FØRSTE HELBREDELSEN

Svein-Magne Pedersen og stiftelsen har i lere tiår gitt ut magasinet «Legedom».
I 1993 skrev de at Pedersens bønn helbredet en kvinne med AIDS. Etter at
VG omtalte saken anmeldte helsemyndighetene predikanten.

DETTE aVSLØRER
TELEFOnSaMTaLEnE
M E D S V E I N - M AG N E P E D E R S E N

Betaler for å stå på vent:
For å komme gjennom til Pedersen, ble VGs
innringere alltid satt i telefonkø, som også koster minst 14 kroner minuttet. I en av samtalene
var ventetiden 26 minutter, noe som kostet
totalt 417,93 kroner, ifølge fakturaen fra Telenor.
Registrering av personalia tok ett til to minutter.

Mange minutter, lite bønn:
Den lengste telefonsamtalen, inkludert
telefonkø, varte i 47 minutter. Selve bønnen
tok ikke mer enn ett til to minutter. Den
dyreste av samtalene kostet 731,34 kroner,
ifølge fakturaen fra Talkmore.

Selger egne produkter:
I samtlige samtaler spurte Pedersen
innringeren om hun var interessert i hans
egne magasiner eller bøker.

Ring på nytt:
I alle samtalene gjorde Pedersen det klart
at det ofte må lere bønner til før du blir frisk.
Han refererte blant annet til en kvinne med
AIDS som angivelig måtte ringe 40 ganger
før hun ble frisk.

Dyrere enn oppgitt:
Det oppgis at forbønnstelefon koster 14 kroner
minuttet. Telefonregningene fra Talkmore og
Telenor viser imidlertid at innringerne betalte
mellom 15 til 17 kroner i minuttet.

Automatiske telefontjenester:
Pedersen har lere automatiske telefontjenester,
der bønnen er innspilt på forhånd. Prisen er
også for dette minst 14 kroner i minuttet.

G J E N N O M Å R E N E H A R V I R KS O M H E T E N VO KS T. Pedersen holder i dag mirakelmøter, og utgir magasinet
«Legedom», bøker, CD-er og DVD-er.
Alt handler om det samme: Håpet om helbredelse.
Miraklene. Og alle som skal ha blitt friske.
Pedersen kaller det hele en «moderne form for kollekt». Det er utradisjonelt, men rettferdig, skriver
han til VG i en e-post: De som vil ha bønn, kan velge
å sende e-post eller brev gratis.
Enkelte skal ha blitt helbredet etter å ha gitt en pengegave til «Misjonen Jesus Leger», ifølge magasinet
«Legedom». Det oppfordres til å gi såkalte testamentariske gaver: «Ønsker du at dine midler skal være med
å fremme Guds rike etter din død?».
Pedersen er eier av «Forlaget Legedom», der han
har utgitt 18 bøker. På nettsidene oppgir stiftelsen
at noen har blitt helbredet av å kjøpe Pedersens egne
bøker og legge dem på det syke området av kroppen.
Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne dagsavisen
Dagen, har tidligere gått i forsvar for Pedersen når han
har blitt kalt bedrager. Selbekk synes at pengefokuset
hos predikanten har vært sterkt, men oppfatter ikke
at Pedersen bare ber for egen økonomisk vinning.
– Slik jeg ser det bruker han all sin tid på å spre
det kristne budskap og be for syke mennesker. Men
å sette på taksameteret når du ber for folk, er veldig
spesielt og vil være omstridt i hele kristen-Norge. Jeg
er kritisk til disse utradisjonelle metodene. Likevel
tror jeg ikke Pedersen er en bedrager, sier Selbekk.
VG H A R S I D E N AU G U S T H AT T T I LG A N G til Pedersens
magasin «Legedom». I hver utgave er det vedlagt en
giro der mottager oppfordres til å betale en gitt sum
til stiftelsen; totalt 7000 kroner i løpet av denne perioden. I tillegg oppmuntres det til å gi gaver via Vipps,
samt kjøpe Pedersens bøker.
Hver gang VGs innringere har ringt forbønnstelefonen, står lere innringere i kø på telefonen. Også
ventetiden blir belastet med 14 kroner i minuttet.
Psykiatrisk sykepleier Brith Dybing, som har skrevet masteroppgaven «Troen som ble en byrde», har
full forståelse for at folk oppsøker predikantene.
– De har personligheter som gjør at de ville vært
fantastiske bilselgere. De får deg til å føle at du er den
eneste i verden det er verdt å snakke med. Det er klart
at du vil tro på slike mennesker.
FAG P E R S O N E N E O G J U R I S T E N E VG har snakket med,
reagerer sterkt på hvordan Pedersen omtaler cellegift og medisinsk behandling i telefonsamtalene.
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«EnTEn KAn JEG GRÅTE MEG i HJEL, ELLER JEG KAn
LE MEG i HJEL. JEG VELGER DET SISTE.»
C E C I L I E LØVA A S, K R E F T SY K

anbefaler jeg pasienten å bytte lege hvis den de har,
ikke gjør en god jobb, som f.eks. å gi dem medisiner
som gjør pasienten svært syk. Men – jeg har sagt fra
at både cellegift og stråling er skadelig og har alvorlige bivirkninger for de leste.
Rikspressen snappet opp den oppsiktsvekkende tittelen i Pedersens blad «Legedom» i 1993: «HELBREDET
FOR AIDS». Samtidig ble verden rystet av AIDS-epidemien, som nådde toppen på begynnelsen av 90-tallet.
Markedsføringen sjokkerte hele Helse-Norge, og ikk
daværende Helsedirektoratet til å anmelde Pedersen.

6. MARS 2014
C E C I L I E LØVA A S, K R E F T SY K

– Som ett av lere eksempler uttaler Pedersen at
«cellegift og stråling er både utdatert og nær sagt barbarisk». Dette er etter vår vurdering klart egnet til å
påvirke pasienter til å velge alternativ behandling fremfor konvensjonell medisinsk behandling, sier generalsekretær og jurist i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.
Både på nettsiden og i en av bøkene sine hevder predikanten blant annet: «Cellegift og stråling er både
utdatert og nær sagt barbarisk».
– Det som står her, henger ikke på greip. Det kan motbevises med harde fakta. Det å få seg til å si dette, er én
ting. Men å påvirke folk til å tro på og betale for dette,
er det verste, sier Ryel da VG viser henne uttalelsene.
publisert lere anonyme historier om syke som tilsynelatende har valgt bort
medisinsk behandling til fordel for Pedersens bønner:
«I to år gikk hjertet i utakt. Jeg var hos lege, og han
PÅ N E T T S I D E N H A R S T I F T E L S E N

anbefalte medisiner som kunne hjelpe mot hjerterytmeforstyrrelser. Men jeg ville ikke ha noe medisin. I stedet
ringte jeg til deg og ikk forbønn. (...)»
«Spesialistene på begge sykehusene bekreftet at jeg
hadde fått blodkreft. Da jeg ikk denne beskjeden, ble
jeg veldig redd. Så jeg bestemte meg for å ringe deg for
å få forbønn. Jeg ikk ingen medisinsk behandling for
blodkreften. (...)»
– Jeg blir ikke bare oppgitt, men også veldig sint.
Vi vet at det er en del som kutter ut skolemedisin med
helt fatale konsekvenser. I verste fall kan folk dø, sier
Ryel i Kreftforeningen om Pedersens utsagn.
I E N E - P O S T T I L VG O P P G I R P E D E R S E N at han aldri har
hindret folk fra å gå til lege eller å ta medisiner eller
behandling med cellegift og stråling:
– Det hender at jeg sender folk til lege som ikke har
vært der først, til beste for pasienten. En sjelden gang

A L D R I K R E F T F R I : For å holde den kroniske kreftsykdommen i sjakk,
undersøkes Cecilie Løvaas jevnlig av legene. Nå tar hun CT etter å ha fått forbønn
av mirakelpredikantene. Men hun tror ikke på at det har skjedd et mirakel.
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C E C I L I E L ØVA A S H U S K E R I K K E hvor mange ganger
hun har spasert i gangene på Radiumhospitalet. Hun
spør seg hvorfor sitteplassene ved kiosken ikke er
mer forseggjort.
Legen setter et stikk med saltvann og kontrastvæske inn i blodårene. Det smaker salt.
CT-maskinen durer når den avbilder lungene, magen og bekkenet.
Cecilie blir aldri kreftfri. Hver tredje måned tar legene røntgen for å vurdere hvordan sykdommen har
utviklet seg.
– Frykter du resultatet av undersøkelsen?
– Selvfølgelig hadde det vært veldig int om jeg
slapp en ny behandling. Men jeg sitter med skit opp
til knærne uansett, så det handler bare om hvordan
jeg velger å se på det. Jeg har to muligheter: Enten
kan jeg gråte meg i hjel, eller jeg kan le meg i hjel. Jeg
velger det siste.

VG har laget en oversikt over angivelige helbredelser Svein-Magne Pedersen har brukt i markedsføring de siste ti årene.

MiRaKELPaSiEnTEnE
1000 VITnESBYRD

VG har laget en systematisk
oversikt over 1000 personer
Pedersen hevder å ha helbredet de siste ti årene, ifølge markedsføringen. Oversikten viser hvilke sykdommer de har
hatt og hvordan de skal ha blitt
friske eller fått et bedre liv. Pedersen kaller dem vitnesbyrd.
69 av personene skal ha blitt
helbredet for kreft.
De leste er anonyme, men 11
er navngitt på stiftelsens nettsider.
VG har tatt kontakt med alle
det var mulig å spore opp. Alle
bekrefter historien som ble fortalt om dem i Pedersens magasin «Legedom».
På VGs spørsmål om dokumentasjon ønsker få å dele noe.
Noen mener at et mirakel ikke
alltid kan dokumenteres. Flere
har fått medisinsk behandling
samtidig som helbredelsen skal
ha funnet sted.

H E L B R E D E L S E S M ÅT E
TELEFON

536
TV

51

BOK

Pedersens
TV-program
og «Lønning
direkte»

M ØT E

358

Helbredelsesmøter og
messer

Øye- eller synsproblemer 16
Grønn eller grå stær
9
Tunnelsyn
1
Tørre øyne
1
Forkalkning på øynene
2
Dobbeltsyn
4
Blind
3
Tårene rant hele tiden
2
Skjeløyd
2
Tette tårekanaler
2
Regnbuehinne-betennelse 2
Kul eller blødning på øyet
2
Skleritt
1
Øresus
Hørselsproblemer
Tinnitus
Døv
Menieres

14
19
1
6
3

Slitasje eller smerte i nakke 28
Whiplash
3
Brukket rygg
1
Prolaps
16
Slitasje eller smerte i rygg 70
Isjas
4
Lumbago
1
Brudd i ryggen
3
Kul på ryggen
1
Grusom rygglidelse
1
Skiveutglidning
1
Bechterews sykdom
2
Bekkenplager
1
Stenose
2
Skoliose
1
Kompresjonsbrudd
1

Søvnproblemer eller -apné 1
Migrene
11
Ufrivillig hoderisting
1
Multippel sklerose (MS)
1
Hodepine eller utbrenthet 10
Epilepsi
2

2
28
2
2
1
1

ADHD
Angst eller depresjoner
Alzheimer
Kuler i hodet eller hals
Dårlig hukommelse
Tourettes syndrom

Mulig kreft på hjernen

Kreft i hele legemet

1

Kreftkul i nakken

1

1

Parkinsons sykdom
4
Krystallsyken eller svimmel 7
Trigeminusnevralgi
4
Hjerneslag
1
Hjernehinnebetennelse
1
Psykose
1

Kreftkuler på hjernen

1

Svulst bak høyre øre

1

Svulst på halsen

1

Kul på halsen, trolig kreft 1

Lymfekreft

3

Kreft i skjoldbruskkjertelen 1

Kreft i sentralnervesyst.

1

Svulst

2

4

Brystkreft

Lungekreft

5

Leverkreft

6

Svulst i galleblæra

1

Bukspyttkjertelkreft

7
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1

Kronisk lymfatisk leukemi kreft
Kreft i spinalvæsken

1

Tarmkreft

1

Kreft i tykktarmen

1

1
3
1
1
1
1

Dårlig matlyst
Tannverk
Tannkjøttbetennelse
Røyke-avhengighet
Polypper på stemmebånd
Stamming
Slitasje og smerter i kjeve
Pusteproblemer
Sjøgrenssyndrom
Reluks
Mistet smakssansen
Tett halsarterien
Lam i svelget
Allergi
Hikke eller hoste
Dårlig ånde og snorking
Halsbetennelse og bronkitt
Bihulebetennelse
Taleproblemer
Astma
Skjolbruksskjertellbeten.

3
3
3
7
1
2
1
2
1
1
1
1
1
9
4
1
2
4
1
23
1

Skulderproblemer
Frossen skulder
Brudd i kragebeinet

20
1
2

Brystsmerter ved amming

U KJ E N T

Problemer med ingerledd 2
Slitasje eller smerte i arm 13
Eksem på hendene
1
Armbrudd
1
Lam arm
1
Kul på håndledd
1

Brukket nese
Mistet luktesans
Nesespray avhengighet
Skeiv neseskillevegg
Tette bihuler
Utslett i ansiktet

1

Slitasje eller smerte i ribbein 1
KOLS
10
Lungebetennelse
1
Bronkitt
1
Lungeproblemer
2
Spiserørsbrokk
3
Hjerteproblemer
6
Lekkasje på hjerteklafen
1
Atrielimmert
1

11

Pedersens
egne bøker

E-POST

5

7

SA LV E D U K

Pedersens
egne CD-er
og lydbøker

LY D B O K /C D

2

3

GA PENGER

2

Ga penger
til «Misjonen
Jesus Leger»

ALDER
YNGST

ELDST

2 MnD 100 ÅR
KJ Ø N N
KVINNE

MANN

215

97

Anonym

688

GEOGRAFI

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Utlandet
Ukjent

14
3
3
19
0
28
17
30
6
4
11
13
15
23
23
11
6
5
27
742

Brudd i håndledd
Frossen arm
Hypersvetting:
Musesyke:
Skjelvinger i hånden:
Leddgikt
Leddsmerter og forkalkning
Revmatisme
Utslett på armen

1
1
1
1
2
7
1
4
1

Urinveisinfeksjon
Urinlekkasje
Tisset på seg
Livmorfremfall
Urinsyregikt
Blærekatarr
Prostatitt
Kronisk blærekatarr
Cyster på eggstokkene
Blod i urinen
Celleforandring i underliv
Kronisk blærebetennelse
Vanncyste på eggstokk
Senegevæting
Lyskebrokk

5
7
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2

Kreft i tolvingertarmen

1

2

Blærekreft

Svulst i ryggen

Livmorhalskreft

3

Kreft i livmoren

1

Prostatakreft

7

Testikkelkreft

2

Kreft i underlivet

7

Blodkreft

4

Hudkreft

3

Kreft i skjelettet

4

Beinmargskreft

1

1

Angina
Hjertelimmer
Hjerterytmeforstyrrelse
Hjerteinfarkt
Tette blodårer
Skygge på leveren
Hepatitt C
Hepatitt B
Lavt stofskifte
Høyt stofskifte
Diabetes
Nyreproblemer
Gallestein
Magesår
Fedme
Anoreksi og bulimi
Magekatarr
Bristet bekkenbeinet
Navlebrokk
Graves syndrom
Magesmerter
Brokk
Benskjørhet

28
9
3
2
5
2
1
2
1
1
6
4
2
1
1
1
2
1
1
1
4
3
1

Problemer med å bli gravid 3
Bekkenløsning
3

Slitasje eller smerte i fot
9
Slitasje eller smerte i ben
8
Slitasje eller smerte i hæl
1
Slitasje eller smerte i hofte 35
Slitasje eller smerte i ankel 4
Slitasje eller smerte i knær 31
Slitasje eller smerte i tå
2
Plattfot
8
Artrose
3
Kramper i ben
2
Beinskjørhet
8
For kort ben
1
Brukket ben
2
Beinsplint i foten
1
Kalde ben
1
Benmargsødem
1
Forstuet fot
1
Følelsesløse føtter
2
Hallux valgus
1
Haltet etter drypp
1
Urolige ben
1
Varme ben
2
Sparket av hest i kneet
1
Skulle amputere ei tå
1
Calvè-Legg-Perthes
1
Menisken i høyre ben skadet 1
Kronisk gikt i lysken
1
Åreknuter
1
Årebetennelse
1

Smerter rundt endetarm
Smerter i setemuskel
Diaré
Ulcerøs colitt
Forstoppelse
Infarkt i tykktarm
Hemoroider
Utposning i tarm
Tarmproblemer
Polypper i tolvingertarm
Problemer med lukkemuskel
Blødninger fra endetarm
Prostata

1
1
3
5
3
1
1
3
6
2
2
1
2

DIVERSE

Narkoman/rusproblemer
13
Solbrent
1
Syk hund med dårlig apetitt 1
Kjærlighetssorg
1
Flyskrekk
1
Skrikende undulat
1
Fikk ikke jobb
1
Spøkerier i hus
2
Veldig syk katt og migrene 1
Hadde krykker
1
ANNET

«GUD HaR GJEnnOM MEG HELBREDET 50 000 MEnnESKER, OG DET GJELDER DE FLESTE LiDELSER: DØVE ØRER OG BLinDE ØYnE.
aLT FRa VOnDE KnÆR TiL aiDS. En KREFTSVULST TOK TO MinUTTER.»
S V E I N - M AG N E P E D E R S E N , M I R A K E L P R E D I K A N T
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Mirakelpredikant Tom Roger Edvardsen om da han skal ha vekket et dødt barn til live i Afrika:

«Jeg fikk oppleve det da jeg var i Afrika sist.
Aldri sett det før – at en død har stått opp. Jeg fikk se det. Amen!
Det var et barn som døde i møtet.
Det var en sånn barnedødelighet – en sånn stor barnedødelighet.
Og det er ... Jeg husker ikke hva sykdommen heter.
Men hvis ikke barnet kommer til lege innen 15 minutter, så dør det.
Og den moren har sett at flere barn har dødd.
Så sitter hun i armene med sitt eget lille barn på fire-fem måneder
– hvor dødskrampene var der.
Så når det kom frem til plattformen, så var det borte vekk.
Da kom det noe over meg som jeg aldri har vært i besittelse av før.
Og jeg ba om at dødens ånd måtte komme ut av dette legemet.
Plutselig slår barnet opp øynene – og er i full fyr!
Moren hadde gått ut av møtet i fortvilelse.
For hun visste at det neste var begravelse.
Men de som da hadde barnet i sine hender, reiste til legen
for å sjekke hva som hadde skjedd, og så fikk jeg en mail
tilbake hvor legen sier: «Dette barnet er en mirakelbaby!
Den har vært utsatt for et sjokk som kunne ta livet av flere voksne.»
Amen. Amen. Halleluja.»

TO M R O G E R E DVA R D S E N PÅ E T M ØT E , D OXA B I B E L S E N T E R ( YO U T U B E )
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TOM ROGER EDVARDSEn (57)

TOM ROGER EDVaRDSEn
OM «MiRaKELHOTELLET»

MIRAKELPREDIKANT

H E L B R E D E L S E S E VA N G E L I S T Tom Roger Edvardsen
hevder at hans bønn ikk en død baby til å våkne. I
dag er Edvardsen kanskje Svein-Magne Pedersens
eneste konkurrent.
– Dette er forretningsvirksomhet. Og det som blir
solgt, er helbredelse. Men du kan ikke love helbredelse fra Gud, sier psykiatrisk sykepleier Brith Dybing.
Før Edvardsen ble frelst, jobbet han på en iskefabrikk. Høsten 2001 følte han at han ikk et kall om å
utfri mennesker fra store fysiske og psykiske sår, heter det på nettsiden til «Misjonen helse for hele mennesket», som hans enkeltmannsforetak kalles.
«Vi har sett AIDS blitt helbredet, kreft, jeg har til og
med sett et barn komme tilbake fra å være død», sier
Edvardsen i en av samtalene VG har videoopptak av.
Forretningsmodellen er i store trekk den samme som
Svein-Magne Pedersens. Med én forskjell: Edvardsen tilbyr helbredelseskonferanser på Stølsdokken jellhotell.
Edvardsen eier selv det som omtales som «mirakelhotellet» på selskapets nettsider. Hotellets bookingnummer er lett å inne i det faste magasinet han
utgir, «Helbredet».
I en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet i august 2017
går det frem at både kona, sønnen, datteren og svigersønnen har et ansettelsesforhold til jellhotellet.
Også en av dem som ifølge markedsføringen skal ha
blitt frisk etter å ha sovet på hotellet, er i nær familie
med Edvarsen, viser VGs undersøkelser. På selskapets
nettside omtales hotellsengene som «mirakelsenger».
– Når du driver med hotelldrift og helbredelse samtidig, er det overtydelig at dette er butikk. Det er akkurat som om han påstår at det er en egen kraft rundt
ham selv og hotellet. At du bare skal sette deg på en
benk der, eller overnatte, og så skal du bli frisk, er en
påstand jeg synes er hinsides, sier kreftlege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Erik Wist.
På hotellets nettsider reklamerer Edvardsen med
velrenommert mat, gode turterreng og fredfulle omgivelser. Prisen for en weekend er rundt 4800 kroner
for enkeltrom med fullpensjon.
«Du som leser i bladet om alle underne, miraklene og helbredelsene burde snarest tenke på å investere i egen helse ved å komme til dette stedet», skriver Edvardsen om hotellets helbredelsekonferanse i
bladet «Helbredet».

på en av helbredelseskonferansene på hotellet, men er blitt nektet adgang.
Cecilie Løvaas må ringe lere ganger, i åpningstiden,
for å komme gjennom til Edvardsens forbønnstelefon.
Bare ved å ringe to ganger, selv om Edvardsen ikke tar
telefonen, belastes hun med 57 kroner, ifølge fakturaen.
«Du har aldri vært og besøkt oss her oppe på hotellet?» er et av de første spørsmålene predikanten stiller
i samtalen som fant sted i 13. februar. Han utdyper:
«Vi har noe som kalles omsorgs- og helbredelsesdager her 7. til 11. mars. Jeg skal be for deg nå over
telefonen, men jeg anbefaler at du melder deg på de
samlingene som skal være her da».
Cecilie åpner munnen for å spørre om noe, men klarer ikke avbryte predikanten, som forteller om hotellet.
«Det er veldig sterkt å sitte her; mange som opplever å bli helbredet mens de sitter på benken og lytter. Folk er blitt helbredet bare ved å være på gårdsplassen her. Folk opplever helbredelse når de ligger i
sengene om natten. Det er sterke ting som skjer her».
«På hotellet ditt?» lurer Cecilie. Ja, bekrefter Edvardsen.
«(...) Vi har jo ikke vært under 48 prosent som er blitt
helbredet fra gang til gang. Noen ganger har vi vært oppe
i 70 prosent. Vi har til og med vært oppe i 100 prosent».
I den siste samtalen med Edvardsen spør Cecilie
om en langweekend på hotellet kan gi henne større
sjanser for å bli helbredet for kreft.
Edvardsens svar er: «Ja, det er helt opplagt».
VG H A R S P U R T O M Å FÅ VÆ R E T I L S T E D E

I SA M TA L E VG s I N N R I N G E R E

I Edvardsens magasin «Helbredet»
reklamerer predikanten for sitt eget hotell og
forbønstefon. På coveret i desember-utgaven
i 2017 smiler Tom Roger Edvardsen
sammen med kona, Solveig Edvardsen.

DETTE aVSLØRER
TELEFOnSaMTaLEnE
M E D TO M R O G E R E DVA R D S E N

Selger høyfjellshotellet:
I alle samtalene med Edvardsen ble innringerne
rådet til å booke høyfjellsopphold på predikantens eget hotell. Store deler av samtalene ble
brukt til å reklamere for dette hotellet.

Betaler for introduksjon av tjenesten:
VGs innringere møtte først en automatisk
telefonsvarer, med presentasjon av tjenesten
og åpningstider, som varte i rundt halvannet
minutt. Bare å høre på denne kostet cirka
30 kroner per oppringning. Begge kvinnene
ringte i åpningstiden. Edvardsen tok ved
lere anledninger ikke telefonen, og det ble
likevel belastet penger for tjenesten.

Lange samtaler:
Den lengste samtalen med Edvardsen
varte i 36 minutter, og kostet 565,75 kroner,
ifølge fakturaen.

Dyrere enn oppgitt:
Det oppgis at Edvardsens forbønnstelefon
koster 14 kroner minuttet. Regningene fra Talkmore og Telenor viser imidlertid at innringerne
betalte mellom 15 til 17 kroner i minuttet.

«Det er veldig sterkt å sitte her;
mange som opplever å bli helbredet
mens de sitter på benken og lytter.
Folk er blitt helbredet bare ved å
være på gårdsplassen her. Folk opplever helbredelse når de ligger i
sengene om natten. Det er sterke
ting som skjer her.»

«Hvor vanskelig er det for deg å
komme hit og være med på sånn
konferanse? (…) For du må uansett
prioritere litt i forhold til dette med
sykdommen din og det å leve.»

«Ja, du bør dra dit for å bli frisk,
selvfølgelig det er derfor vi har disse
konferansene. Det er veldig mange
som opplever helbredelse for alt mulig.
(…) Ikke utsett dette. Dette vil jeg for
din egen del at du prioriterer.»

«Og det er et fantastisk opphold på
alle måter. Det nummeret du da
skal ringe er 40 40 22 22. (…) Nå forventer jeg forandringer i kroppen din.
Men jeg vil anbefale deg at du melder
deg på denne konferansen.»

«Jeg tror det koster fra onsdag til
søndag, inkl. alle måltider og overnatting, og det er jo et hotell kan du si med
kvaliteter deretter, og det koster, jeg
tror det ligger på 4800 kroner.»

«Vi har et fullverdig hotell som ligger
850 meter over havet. Vi har fått smilejes av Matttilsynet. (…) Det er helt nydelig, det ligger midt mellom Valdreslya og Hardangervidda.»

«Gud velsigne deg, Cecilie. Så får vi
bare holde kontakten. Gå inn på websiden, også sikrer du deg en konferanse,
for de bruker å være nokså fulle.»

«FOLK ER BLiTT HELBREDET BaRE VED Å VÆRE
PÅ GÅRDSPLaSSEn HER. FOLK OPPLEVER HELBREDELSE
nÅR DE LiGGER i SEnGEnE OM naTTEn.»
TO M R O G E R E DVA R D S E N O M S I T T E G E T H ØY FJ E L L S H OT E L L
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C E C I L I E LØVA A S, K R E F T SY K

«DET TELEFOnPREDiKanTEnE DRiVER MED, ER SVinDEL.
JEG GiDDER iKKE EnGanG Å PaRFYMERE DET ORDET.»
C E C I L I E LØVA A S

J O R D I S K C E L L E G I F T: Svein-Magne Pedersen ba Gud om å knekke Cecilie Løvaas sin kreftsykdom. Noen uker
senere har sykdommen blusset opp igjen, og Cecilie må gjennom en ny runde med cellegift. Helt jævlig, sier hun.

E DVA R D S E N S A DVO K AT:

– iKKE i STRiD MED nORSK LOV
Tom Roger Edvardsen har opptrådt i henhold
til norsk lov, og har ikke mottatt klager fra
noen som har benyttet hans tjenester, hevder hans advokat Arnor Ilstad.

Edvardsen er gjort kjent med kritikken og
påstandene som er rettet mot ham i denne
reportasjen, men ønsker ikke å møte VG til
noe intervju. I stedet har advokat Arnor Ilstad sendt VG dette tilsvaret:
«Tom Roger Edvardsen behandler ikke sykdommer, men ber for syke som oppsøker ham.
Hans forbønnsvirksomhet er ikke i strid med
norsk lov. Troende mennesker støtter sin kirke
og sine pastorer på forskjellige måter. Edvardsen har opptrådt i henhold til norsk lov når
det gjelder de bidrag som mottas i ovennevnte anledning. Det er frivillig å motta forbønn
for de som søker dette. Hans uttalelser om at
Gud kan helbrede kan ikke avfeies som uriktige og villedende av skeptikere. Dette hand30

ler om det enkelte menneskets personlige tro
og overbevisning. Det er religionsfrihet i Norge. Det følger av EMK artikkel 9 nr. 1 at enhver har rett til religionsfrihet. Denne retten
omfatter frihet til «enten alene eller sammen
med andre og såvel ofentlig som privat å gi
uttrykk for sin religion eller overbevisning,
ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse». Edvardsen har ikke mottatt klager fra noen av de som har benyttet seg av
hans forbønnstjeneste. Dersom det skulle
bli fremmet klage, vil Edvardsen og hans
medarbeidere behandle denne grundig.
Hvis det skulle fremkomme at det foretas opptak av samtaler med min
klient, gjøres det oppmerksom på
at dette er ulovlig med mindre det
gjøres uttrykkelig klart i samtalens
begynnelse. Dersom det skulle vise
seg at slike opptak forekommer i saken, vil vi måtte forholde oss til dette».

F E M U K E R E T T E R AT M I R A K E L P R E D I K A N T Svein-Magne Pedersen ba om en himmelsk cellegift, sitter Cecilie
Løvaas på Radiumhospitalet med cellegift inn i årene.
Legen ringte mandag morgen. For første gang på to
år viste CT-bildene at kreftsykdommen var blitt aktiv i igjen. Lymfer i venene nær leveren hadde vokst
seks centimeter i diameter. Legen beordret Cecilie inn
til behandling med cellegift samme uke: Det hastet.
– Jeg hadde ikke tro på noe mirakel fra dag én, men
hva var det verste som kunne skje? Et mirakel? Det
skjedde jo ikke. Selvfølgelig ikke.
Cecilie vil ikke se ut som «den stakkars kreftpasienten». Hun lærte seg å lese sine første bokstaver i Vogue
og Women’s Health, og mamma var den hun så opp
til. Folk snudde seg etter den høye og slanke damen.
– Jeg er forfengelig, og det har jeg alltid vært, smiler Cecilie.
Perlene i ørene glitrer, kremhvite og blanke. Hun
nipper av pappkruset med kafe.
Mens maskinen som gir Cecilie cellegift tikker, diskuterer hun med sykepleieren hvilken frisyre hun bør
ha nå som håret blir borte. Noen dager senere sitter
hun i frisørstolen. Først da kommer gråten.
– Det predikantene driver med, er en hån. Mot meg
som kreftpasient, mot legene – og mot kristendommen.
M I R A K E L P R E D I K A N T E N E S P R A KS I S E R U LOV L I G , mener
en av Norges fremste eksperter på «Lov om alternativ behandling», jurist Anne Kjersti Befring. Hun har
gjort en vurdering basert på VGs materiale.
– Dette er dokumentasjon på lere strabare forhold. At predikantene gir så bombastiske løfter, og
samtidig krever penger for behandlingen, gjør dette
veldig alvorlig. Dette er noe helt annet enn den vanlige, religiøse praksisen hvor man går i forbønn for
syke, sier Befring, som i dag er forsker ved institutt
for ofentlig rett i Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært juridisk direktør i Legeforeningen.
Hennes vurdering er at predikantene gir løfter om
å kunne kurere alvorlig sykdom. Derfor mener hun
de må anses som alternative behandlere.
– Når det gis løfter om at folk blir friske av alvorlig
sykdom, til tross for at vi ikke har noe dokumentasjon
på dette, omfattes det av loven. Både det å markedsføre
slike løfter og det å behandle alvorlig sykdom, er brudd
på to forbud i alternativ behandlingsloven, sier Befring.
Det som ryster henne mest, er hvordan Pedersen
gir inntrykk av at medisinsk behandling ikke virker.
Flere jurister i Kreftforeningen har også sett på VGs
materiale om «Misjonen Jesus Leger» og «Misjonen
helse for hele mennesket», og mener innholdet kan
være ulovlig.
– Det er ikke lovlig å tjene penger på å komme med
uriktige og villedende påstander overfor alvorlig syke
mennesker. Jeg forstår at predikantene har holdt på i
årevis. Det er egentlig forunderlig hvis ingen har reagert tidligere, sier generalsekretær Ryel.
Predikant Pedersen skriver følgende i en e-post til VG:
– Vi har tusener som er glade for vårt arbeid og
har aldeles ikke hørt om at vi har brutt noen norsk
lov i forbindelse med vårt arbeid. At noen synes ditt
og datt om oss, betyr ikke noe rent juridisk. Høyesterettsadvokat Per Danielsen understreket i et TVintervju med en venn av meg at det slett ikke er sant
at «ofentlige personer» kan hetses og forfølges.
Pedersens advokat, John Christian Elden, mener
at det – slik han ser det – ikke foreligger noen lovbrudd (se egen sak på side 35).

A R N O R I L S TA D

Tom Roger Edvardsens adovkat

TA R D E T S O M E N K V I N N E :

Noe av det Cecilie Løvaas gruet seg
mest til med å begynne på cellegift
igjen, var å miste håret. Hun forteller at
hun tar det som en kvinne. – Når du blir
kronisk syk, er det greit å gå i kjelleren –
men du kan ikke flytte inn, sier hun.
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Noen reiste midt på natten, andre har overnattet i bobiler foran Svein-Magne Pedersens misjonssenter.

MiRAKELLØRDAG
1

2

3

4

«DET ER GUDS KRaFT SVEin-MaGnE PEDERSEn HELBREDER MED.
DET HaR GJORT MEG FULLSTEnDiG KRiSTEn, FORDi JEG HaR SETT BEViSEnE.»
M E T T E H E G E E S K E DA L , T I L S T E D E PÅ « M I R A K E L LØ R DAG»
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1
E N O K H O LTA

– Det står ikke på pengene hvis du kan
bli frisk – når doktoren sier «du må leve
med det». Om du betaler 2000 til 3000
i ringing og alt, det er ingenting. Jeg
støtter Misjonen Jesus Leger hver måned, jeg gir et par tusen når det måtte passe.
Det var noen som kalte Svein-Magne
Pedersen for kvakksalver for mange år
siden, men det er jo bare tull. Dette er
frivillig, jeg burde ikke gitt en krone.
Jeg har aldri vært i tvil, og derfor
kommer jeg hit i dag også. Jeg har alltid trodd på helbredelse, fordi det står
tydelig i Bibelen. Du må ha tro, det nytter ikke å tvile.

2
L I L L TJ O M S L A N D

– Svein-Magne Pedersen holdt hendene på meg, og ba for ibromyalgien. Også kjente jeg faktisk, da han tok
på hoftene mine etterhvert, at det dirret i kroppen.
Jeg har vært plaget med ibromyalgi i 15 år, og jeg har sikkert ikke kunnet
springe på ti. Nå har jeg sprunget inne
i salen, også tok jeg runden her rundt
huset. Det føles veldig bra å være litt
frisk av og til. Jeg dro egentlig hit for
venninnen min, som er mye sykere enn
meg, men det virker som om det er jeg
som har fått helbredelsen.
Jeg vet ikke om det har noe med
stemningen å gjøre? Uansett, siden
jeg er kristen, gir jeg Gud æren for den
gode energien som gjør at jeg blir frisk.

3

I KØ F O R M I R A K L E R : VG var tilstede utenfor Svein-Magne Pedersens møte «Mirakellørdag». Flere timer før predikanten
åpnet dørene til misjonshuset satt syke mennesker i kø utenfor. Predikanten har selv kalt det for et «åndelig helsesenter».

«DE HaR PERSOnLiGHETER SOM GJØR aT DE ViLLE VÆRT
FanTaSTiSKE BiLSELGERE. DE FÅR DEG TiL Å FØLE aT DU ER
DEn EnESTE i VERDEn DET ER VERDT Å SnaKKE MED.»
P SY K I AT R I S K SY K E P L E I E R B R I T H DY B I N G O M P R E D I K A N T E N E

M E T T E H E G E E S K E DA L

– I dag har vi vært på mirakelmøte,
hvor helbredelser inner sted. Jeg selv
er blitt helbredet for kronisk blodkreft,
som man da aldri skal bli kvitt, ifølge
legene.
Jeg må også fortelle om katten vår.
Hun er elleve år, har vært en villkatt og
har hatt en infeksjon i øret i alle år. Jeg
tok en salveduk (fra Svein-Magne Pedersen), og la under plassen hun pleier å ligge på. Den har hun ligget på i
noen uker, og nå er øret nesten helt int.
Så det er noe i dette. Det er Guds
kraft Svein-Magne Pedersen helbreder med. Det har gjort meg fullstendig kristen, fordi jeg har sett bevisene.

4
GEIR ÅLIEN

– Det ville vært hyggelig, og veldig
spennende, om jeg ble helbredet fra
å være helt blind. Men uansett tror
jeg at Gud kan gjøre noe for meg. Jeg
er her også for å oppleve miljøet, og å
være i dette fellesskapet – og for å få
et personlig møte med Gud.
Etter mirakelmøtet skriver Ålien dette i en melding til VG:
«Svein-Magne Pedersen bad for øynene mine. Jeg merker ingen forskjell
med øynene, men jeg kjenner Guds
ånd. Det er egentlig det viktigste for
meg. Fortsatt nå en stund etter forbønnen, er det godt å være stille og i min
egen space. For meg er ikke fysisk helbredelse det viktigste. Guds nærvær
er det viktigste».

F O L K H A R PA K K E T S E G I N N i pledd og lue i den skarpe morgenluften.
Tre timer før predikant Svein-Magne Pedersen
ankommer sitt eget misjonssenter, har eldre og syke
mennesker satt seg i kø på campingstoler utenfor.
Det er 21. april og «mirakellørdag» i Vennesla.
Noen kom i natt, andre overnattet i bobilen. Alt for
å sikre seg mirakelpredikantens bønn først.
VG blir nektet adgang. Pedersen avviser forespørselen om intervju. Men deltagerne på «mirakelmøtet»
forteller at de betaler 200 kroner, får utlevert en kølapp, og venter i tur på sin bønn. Det kan ta lere timer, sier de som har vært der.
F Ø R P E D E R S E N B L E A N M E L DT I 1 9 93, var Helsedirektoratet blitt kontaktet av noen som følte seg lurt av
predikanten.
– Mitt inntrykk var at de satt igjen med både en
skyldfølelse over at de ikke hadde gjort nok, og en
skamfølelse over at de hadde latt seg lure, sier Anne
Kjersti Befring, som var fungerende kontorsjef i direktoratet.
Pedersen ble anmeldt for bedrageri og brudd på
kvakksalverloven: «Helsedirektoratet har i de senere år registrert et stadig økende antall «alternativebehandlere» som retter sin virksomhet mot alvorlig
syke. Gruppen av fornærmede er både svak og svært
utsatt for økonomisk utnyttelse. Dette er en alvorlig
utvikling. Helsedirektoratet ser det derfor som svært
ønskelig at saker av denne art gis en viss prioritert hos
politiet», skrev direktoratet i anmeldelsen.
VGs innsyn i arkivdokumenter avdekker at anmeldelsen ble henlagt av politiet og statsadvokaten
på bevisets stilling. I 1994 stadfestet Riksadvokaten
henleggelsen, etter påklage fra helsemyndighetene.

– Det som gikk igjen, og var tankevekkende, var at
det var veldig vanskelig å få politiet til å etterforske
disse sakene. Antagelig havner de nederst på listen på
grunn av stramme prioriteringer. Det betenkelige er
at dette rammer mennesker i en veldig sårbar situasjon, sier Befring i dag.
Helsemyndighetene reagerte negativt på at slike
saker ble lagt i en skuf.
– Det var fordi henleggelse ikke var unntaket, men
regelen. Vi tenkte at loven ikke virket etter sin intensjon. Nå har vi fått en ny lov, og det kan se ut som om
det fortsatt er passivitet i denne typer saker.
I 2003 ble den tidligere kvakksalverloven erstattet med Lov om alternativ behandling. Men loven er
ikke endret på punktene predikanter kan bli strafet
for, mener Befring.
– Det å villede folk til å tro at de kan få behandling
for kreft og andre alvorlige sykdommer, og å anbefale
mennesker å avslutte medisinsk behandling, er fortsatt strabart i likhet med på 90-tallet.
– Svein-Magne Pedersen har holdt på med dette i lere tiår. Hva tenker du om det?
– Han tjener nok betydelige summer på denne aktiviteten, og påberoper seg samtidig at det er alminnelig religiøs virksomhet – for å unngå at noen stanser virksomheten. I tillegg kan personer som føler
seg lurt være engstelige for å anmelde forhold. I saker der det er åpenbar strabar markedsføring og behandling, bør det reageres.
I DAG , 24 Å R S E N E R E , Ø N S K E R H V E R K E N politiet eller
Riksadvokaten å kommentere den konkrete saken.
Politibetjenten som etterforsket saken da, er pensjonert, og forteller til VG at han ikke husker noe av anmeldelsene mot Pedersen.
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P E D E R S E N S A DVO K AT:

– inGEn LOVBRUDD
«FOLK KAn iKKE FORVEnTE aT POLiTiET
SKaL ETTERFORSKE SLiKE SaKER PÅ EGEn HÅnD.»
H A R A L D S T R A N D, F Ø R S T E S TAT SA DVO K AT

Riksadvokaten svarer dette på spørsmål om hvordan disse sakene prioriteres:
– Vi har ikke gitt noen føringer til politiets behandling av anmeldelser for overtredelse av loven om alternativ behandling. Det har ikke vært grunn til dette,
blant annet på grunn av det meget beskjedne omfanget av anmeldelser, sier Harald Strand, førstestatsadvokat i Den høyere påtalemyndighet.
– Burde dere prioritert denne type saker likevel, siden de som rammes er sårbare mennesker?
– Folk kan ikke forvente at politiet skal etterforske
slike saker på egen hånd.
De siste fem årene er det ifølge politiets driftsstatistikk, Strasak, registrert syv anmeldelser for overtredelse av lov om alternativ behandling, oppgir han. I
samme periode er det registrert ire domfellelser for
overtredelse av denne loven.
Ofte er det vanskelig for dem som føler seg lurt, å
anmelde, mener fagpersonene VG har snakket med.
– Hvem skal anmelde? Er det de som ikke ble helbredet, og som kanskje sliter nok med sykdommen – og
attpåtil føler seg skamfulle over at de har trodd at dette kan gjøre dem friske? De vil nok helst glemme hele
predikanten, sier psykiatrisk sykepleier Brith Dybing.
Helsemyndighetene har ikke iverksatt tiltak siden
anmeldelsen på 1990-tallet. VG har spurt hvorfor:
– Dersom vi kommer over forhold som er kritikkverdig, er vårt mulighetsrom til å gjøre noe med slike
saker, å begjære påtale. Da må vi overlate virkemidlene til politiet. Vi skal ikke mene så mye om politiets
prioriteringer, men der stopper det for oss, slik regelverket er utformet i dag, sier direktør i Helsetilsynet,
Jan Fredrik Andresen.
Han lener seg fremover:
– Da blir spørsmålet: Er lovverket tilstrekkelig for
å beskytte mennesker som er i sårbar fase?
VG H A R I TO M Å N E D E R forsøkt å komme i kontakt med
Svein-Magne Pedersen. Han ønsker hverken å la seg
intervjue eller å møte VGs journalist. I en e-post som
skal være erstatning for et intervju, skriver han at han
ikke ønsker «å hjelpe dere (VG) med å lage et negativt bilde av vår virksomhet».
Pedersen har også engasjert advokat John Christian Elden, som i et tilsvar til VG avviser at det foreligger noen lovbrudd i de spørsmål VG har reist (se
eget tilsvar).
Også Tom Roger Edvardsen er blitt kontaktet av
VGs journalist en rekke ganger siden i slutten av mars.
Han har ikke svart på hverken telefonoppringninger
eller e-post.
Edvardsen har engasjert advokat Arnor Ilstad, som i
et tilsvar til VG avviser at predikantens forbønnsvirksomhet er lovstridig (se egen sak på side 30).
PÅ M I S J O N S S E N T E R E T I V E N N E S L A har klokken passert midnatt. Mer enn 17 timer er gått siden morgenen da køen begynte å vokse.
Ut i den kjølige natten kommer eldre og syke gående.
Flere bruker de samme krykkene som de gikk inn
med.
En blind mann er på vei til en ventende taxi.
Han trenger fortsatt hjelp fra en førerhund.

« M I R A K E L M ØT E » I OV E R 1 4 T I M E R : På Svein-Magne
Pedersens såkalte mirakellørdag får deltagerne utdelt en
kølapp, og venter i sin tur på bønn. Noen av dem kom ut
av senteret over ti timer senere.

JOHN CHRISTIAN ELDEN

Svein-Magne Pedersens adovkat

På vegne av Svein-Magne Pedersen avviser
advokat John Christian Elden at predikanten bryter loven gjennom sin virksomhet.

Pedersen er gjort kjent med kritikken og
påstandene som er rettet mot ham i denne
reportasjen, men ønsker ikke å møte VG
til noe intervju. I stedet har advokat John
Christian Elden sendt VG dette tilsvaret:
«Stiftelsen er en ideell organisasjon som
drives i samsvar med norsk lov. Den er tuftet på religiøse oppfatninger og tro. Den driver ikke medisinsk virksomhet, men går i forbønn. Forbønn kan enten skje ved at trosfeller
oftest gratis tar direkte kontakt ved oppmøte,
på e-post, ved brev – eller ved frivillig bruk
av teletorgtjenesten. Av stiftelsens omsetning
i 2016 på rundt 17,6 millioner, kommer 2,6
millioner fra ulike teletorgtelefoner. 177 000
brev er sendt ut med porto til de som har kontaktet stiftelsen. Ingen krever betaling, men
kollekt er en sentral del av inansieringen i
alle trossamfunn. 75 prosent av midlene er
anvendt til stiftelsens ideelle formål, mens 15
prosent er medgått til administrasjon og utgifter. Stiftelsestilsynet vokter over at ingen
midler brukes privat eller utenfor det lovlige formål.
Stiftelsen er kjent med at enkelte leger er
kritiske til forbønn og religion som ikke kan
bevises ved fysiske bevis. Slik har det vært siden tidenes morgen.
Det er innenfor religionsfriheten både å argumentere for og å argumentere mot tradisjonell medisin og troen på metafysiske krefter
som fyller en med bevisstheten om at noen eller
noe er hellig. Ikke minst er det for mange en
måte å inne roen på, og som svært mange er
godt fornøyde med. En jurist vil alltid kunne
argumentere for at all religion er bedrageri
ved at det er bevisproblemer knyttet til både
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Svein-Magne Pedersen har selv gitt ut en bok der han
presiserer at Jesus ikke er imot medisinsk behandling. Medisiner forkynner han at er en
del av Guds skaperverk. Han har ikke frarådet noen å gå til lege eller å bruke cellegift
dersom legen anbefaler dette, selv om han er
kritisk i noen private fremprovoserte samtaler VG har tatt opp uten hans samtykke.
Hans skepsis og uttalelse om at celleGIFT i
noen tilfeller kan være barbarisk og utdatert
har han fra boken «The end of illness» av medisinsk professor David B. Agus. Boken var
nr. 1 på New York Times bestselgerliste. At
2 av 3 ikke blir bedre med cellegift, har han
fra Kreftforeningens medlemsnytt nr 1/2014.
Stiftelsen driver ikke med virksomhet som
omfattes av lov om alternativ behandling, og
ingen trossamfunn – mer enn leger – kan gi
løfter om å kurere alvorlig sykdom. I de skriftlige brev stiftelsen sender alle som ber om forbønn heter det bl.a.: «Jeg er ikke Gud og kan
selvsagt ikke love noen helbredelse». Videre
står det «Gud benytter både [medisin og bønn]
for å tilføre helse til syke mennesker. Derfor
pleier jeg aldri å si til de syke at de skal kutte ut medisiner eller medisinsk behandling.
Å kutte ut medisinsk hjelp er uforsvarlig.
Føler du at du er blitt feilmedisinert eller at
medisinene skader mer enn hjelper, bør du
ta kontakt med din lege».
Bønn er ikke og kan ikke være noe legemiddel. Det foreligger slik jeg ser det ingen lovbrudd – hverken systematiske eller
enkeltvis – i de spørsmål VG har reist».
16. JUNI 2018
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Svein-Magne Pedersens stiftelse skrev at Unni Marie Sandersen ble helbredet for lungekreft.
Men i legejournalen står det ingenting om at hun har vært kreftsyk.

MiRaKEL-Unni
H Ø S T E N 201 7 pryder Unni Marie Sandersen (67) forsiden av «Legedom», magasinet Svein-Magne Pedersens stiftelse utgir.
«Unni var døende av lungekreft: Helbredet på én
uke!», lyder overskriften.
Med et gullkors rundt halsen holder Unni hendene
opp, tomlene mot himmelen.
«Lungene dine er fulle av kreft, var legens ord»,
skriver «Legedom».
Etter telefonbønnen skal 20 svulster ha forsvunnet
sporløst, hevdes det i magasinet:
«I stedet for å klage sin nød, ringte hun straks SveinMagne Pedersen for å få forbønn. På neste undersøkelse var alle svulstene sporløst forsvunnet», heter det.
VG har ettergått historien.

I M AG A S I N E T « L E G E D O M » F O R T E L L E S historier om mennesker som skal ha blitt kurert etter Pedersens bønn,
såkalte vitnesbyrd.
Listen over kreftformer som skal ha forsvunnet er
lang, viser VGs oversikt over 1000 vitnesbyrd:
Kreftkuler på hjernen. Livmorhalskreft. Kreft i bukspyttkjertelen. Uhelbredelig blodkreft. Kreft i underlivet. Kreft i skjelettet. Prostatakreft med spredning til
lunge og lever. Leverkreft med spredning. Lungekreft.
Unni Marie Sandersen føler at Pedersen og Gud har
reddet henne.
Hun har sagt seg til å dele journalen sin med VG, og
fortelle sin historie.
U N N I K L E M M E R E K T E M A N N E N i hånden, og slår bønnenummeret til mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen.
Det er verdt 14 kroner i minuttet, hvis hun bevarer livet.
Hun føler seg døende. Unni hoster blod, og må støtte seg til mannen sin uansett hvor hun går.
På vei ut av sykehuset var de overbevist om at Unni
ikk en kreftdiagnose. Raymond skimtet mange grå
lekker på røntgenbildene av konas lunger.
Dette måtte da være svulster?

I Svein-Magne Pedersens magasin «Legedom» i 2017 ble Unni Marie
Sandersen omtalt som døende. «I stedet for å klage sin nød, ringte hun straks
Svein-Magne Pedersen for å få forbønn», skrives det i bladet.

I B I L E N PÅ V E I H J E M F O L D E T Unni og Raymond hendene
og ba til Gud om at dette måtte forsvinne. De kjenner
budskapet i Bibelen om at «det to eller tre blir enige
om å be for, det skal dere få».
Det første de gjør da de kommer hjem, er å ringe
predikanten.
Hei, min gamle venn, svarer predikanten, ifølge
Unni. Hun smiler når hun hører stemmen, det gjør
hun alltid. Så forteller hun at hun tror det er lungekreft. Pedersen må be for at det som er i lungene, må
bli kurert, i Jesu navn.
Så skjer det Unni mener er et mirakel.
– Jeg takker Gud for at jeg ikk livet i gave. Hadde
ikke mirakelet skjedd, er jeg sikker på at jeg ville vært
død i dag, sier hun.
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«Vi ER iKKE DEn TYPEn
MEnnESKER SOM SLUKER
aLT RÅTT»
R AY M O N D SA N D E R S E N

D E T VA R I E N F U L L SAT T, S L I T T GY M SA L på 80-tallet
at Unni og Raymond så Pedersen for første gang. De
strakk hals etter ham på scenen, det var noe med det
han sa og måten han sa det på.
De falt for ektheten, ærligheten og kjærligheten.
Siden har de aldri vært blottet for tvil: De vet det
skjer mirakler når de snakker med Pedersen.
– Vi ble oppriktig glad i ham med en gang. Pedersen er omsorgsfull og oppriktig med hele sitt vesen.
På kommoden hjemme hos Unni og Raymond i
Sarpsborg ligger en bunke med Pedersens magasin
«Legedom». Siden 80-tallet har de vært på rundt 30
møter med predikanten, abonnert på bladene hans,
kjøpt bøkene hans og ringt forbønnstelefonen jevnlig.
– Vi er ikke den typen mennesker som sluker alt
rått. Du må sile ut de som er seriøse og oppriktige i
det de driver med, sier Raymond.
Det er mange kopier, forklarer han. Men de som
ikke er ekte i sine hensikter, forsvinner fra markedet. Pedersen har vært mirakelpredikant i lere tiår.
Unni nikker. Hun opplever at det er mange som er
negative til Pedersens virksomhet, men hun tror ikke
at alt som sies, er sant.
– Vi kjenner Pedersen godt nå. Han fortjener alle
pengene han måtte få. Forbønnstelefonen kan bli
dyr, men det er verdt det når jeg blir frisk og får løst
problemer.
Predikanten er den ineste mannen de har møtt,
mener de.
D E T E R H Ø S T E N 2007 da Unni hoster opp mørkt blod i
et papirtørkle. Hun er hvitblek og klarer ikke å komme seg opp fra sofaen.
– Vi skjønte med en gang hva det var. I dag er vi
jo så opplyste gjennom mediene, at jeg kjente igjen
symptomene på lungekreft, sier Unni.
Allerede før Unni gikk inn på sykehuset for å ta røntgen, hadde hun en fornemmelse av at hun hadde kreft.
– Som menneske har du også en intuisjon. I min
overbevisning var jeg 100 prosent sikker på at dette
var kreft, jeg hadde aldri hatt så sterke smerter før.
Når du da er frelst og tror på Jesus, er den overbevisningen enda sterkere.
I «Legedom» påstås det at legen skal ha sagt at «lungene var fulle av kreft».
– Jeg husker ikke helt hva legene sa, sier Unni da
VG spør.
PÅ SY K E H U S E T, U N D E R R Ø N TG E N U N D E R S Ø K E L S E N E ,

klarte ikke Unni å gjøre rede for seg, forteller ekteparet. Hun glimtet så vidt bort på røntgenbildene under
legens arm, men forsto ikke helt hva hun så.
Raymond mente han kunne se 15 til 20 mørke lekker
på legens dataskjerm, som han antok var kreftsvulster.
– Jeg ble mildt sagt redd. Unni bekymrer seg ikke
så mye som meg, men jeg så at dette ikke var bra,
sier Raymond.
Heller ikke han husker nøyaktig hva legen sa, men
begge mener at han nevnte et eller annet om kreft –
og fant frem noen papirer.
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GIR GUD ÆREN:

Unni Marie Sandersen mener hun har blitt helbredet for lungekreft av Svein-Magne Pedersen og Gud. Da VG f

får se journalen hennes, står det ingenting om at Sandersen har hatt lungekraft. – Uansett et mirakel, sier Unni.
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– Uansett hva legene hadde sagt til meg, visste jeg
noe annet. Jeg kan ikke garantere for at jeg var dødssyk, men det føltes sånn, sier Unni.
Hun utelukker ikke at overbevisningen hun hadde på forhånd, kan ha påvirket hva hun oppfattet på
sykehuset.
– Problemet var at jeg ble dårligere og dårligere,
og mannen min var redd. Jeg visste hva det var, og
jeg hørte ordet kreft da vi var på sykehuset, sier hun.
Unni gir VG deler av journalen sin. Hun mener
dette kanskje kan dokumentere at hun ble helbredet.
Utdraget fra journalen inneholder ingen opplysninger om at Unni har hatt en kreftsykdom.
– Jeg mener kanskje at sykehuset har unnlatt å gi
meg deler av journalen, påstår Unni.
og står i vegg»,
skriver legen om røntgenbildene av Unnis lunger. Ingenting i utdraget indikerer at legen har sagt at Unni
hadde kreft.
Også to andre personer som angivelig har opplevd
kreftmirakler, har delt deler av journaler eller brev
fra legen med VG. De mente disse kunne dokumentere helbredelse.
Dokumentene viste seg ikke å kunne bekrefte noe
mirakel, slik VG leser dem.
I begge tilfeller har den angivelige helbredelsen
skjedd i samme tidsrom som pasienten ikk medisinsk
behandling på sykehus – som cellegift eller operasjon.
Det oppgis ingenting om at noe uforutsett har
skjedd.
« LU N G E N E E R F I N E O G S T I V N I N G S F R I E

L E S E R B I B E L E N H V E R M O R G E N : Inne i stuen, eller ute på terassen i Sarpsborg, starter ekteparet dagen med en
kaffekopp og Bibel-lesning. De forteller at de har fått et bedre liv etter at de ble frelst.

«LEGEn Kan HJELPE TiL MED MEDiSinER,
MEn Han Kan aLDRi HELBREDE SLiK GUD Kan.»
U N N I M A R I E SA N D E R S E N , B R U K E R AV F O R B Ø N N S T E L E F O N E N .

D E T E R E N K A L D F O R M I D DAG , 9. januar 1972. Mens ektemannen Raymond kjører, er Unni stille. Hun myser ut av bilvinduet, opp mot skyene. Det er kaldt og
snøen glitrer. Unni beveger bare leppene:
Er ikke du fredens Gud? Så hvorfor er jeg da så sint?
Unni har vært mye sint. Mange ganger har dødsangsten slukt henne, lungene har kjempet i brystet.
Det er vindstille da hun går ut av bilen. Så føler Unni
seg rar i kroppen – som om hat siger ut og kjærlighet strømmer inn. Nå er hun frelst, hun bare vet det.
På den rosa veggen i stuen i Sarpsborg henger et
bilde av Unni og Raymond i 20-årene. Hun har løse
hippiebukser, han har mørkt og tett skjegg.
Da Unni var ung, trodde hun ikke at hun var god
nok til å være kristen. Men en lørdagskveld da Unni
kom hjem fra en fest, ikk hun besøk av to kvinner
med langt hår. Mens de drakk rød saft fortalte de
om Gud og Jesus.
– Så også jeg kan bli frelst? spurte Unni.
– Ja, svarte de.
S I D E N H A R H U N G ÅT T M E D et gullbelagt kors rundt
halsen, og trodd at Gud kan helbrede all sykdom.
– Legen kan hjelpe til med medisiner, men han kan
aldri helbrede slik Gud kan, sier Unni.
Det første Unni og Raymond gjør hver morgen, er
å trakte seg en kopp kafe, sette seg til rette i hver sin
skinnsofa og bla i Bibelen.
– Det jeg liker med Svein-Magne Pedersen, er at han
er så Jesus-fokusert. Han viser alltid til vers i Bibelen.
For står det ikke der, tror jeg ikke på det, sier Unni.
Når Unni blir bedt for av predikanten, er det ikke
alltid hun føler noe.
– Men jeg vet det inne i her, at noe skjer, sier hun
og legger hånden på hjertet.
U N N I B E GY N T E Å F Ø L E S E G bedre noen dager etter at
legen hadde tatt røntgenbildene og Pedersen hadde
bedt for henne, mener hun.
– Hun hadde ikke levd i mange ukene hvis det ikke
hadde skjedd et mirakel. Det kan jeg bekrefte, for
hun var så utrolig dårlig, sier Raymond, og smiler
mildt mot kona.
– Men i journalen står det ikke noe om kreft?
– Det var uansett et mirakel for oss. Jeg følte meg
dødssyk, og ble frisk. Fordi Jesus lever, vet jeg at jeg
ble helbredet, sier Unni.

marie.moen.kingsrod-olsen@vg.no
annemor.larsen@vg.no

40

VG HELG

I

16. JUNI 2018

9

SØNDAG 17. JUNI 2018

HØIE RYSTET

Varsler gjennomgang av loven etter VGs avsløring
Av MARIE MOEN KINGSRØD-OLSEN

Helseminister Bent Høie (H) tar grep etter VGs
avsløringer om mirakelpredikantene. Nå skal
flere departementer gjennomgå lovverket.
Helseminister Bent Høie (H) sier
at han blir provosert av måten predikantene opererer på, og at han
tar saken alvorlig.
– Det predikantene driver med
er selvfølgelig ikke greit. Nå kommer vi til å se om det er behov for
å gjøre justeringer i dagens regelverk – for å eventuelt gjøre det tydeligere at denne typen virksomhet ikke er ønsket, sier Høie til VG.

ne- og likestillingsdepartementet
og Justisdepartementet.
– Det er viktig å se på dette fordi
vi igjen opplever at personer som
er i en sårbar situasjon ikke bare
blir utnyttet økonomisk – men også får råd som kan få alvorlige helsekonsekvenser, sier helseminister Høie.
Han er tydelig på at det må vernes ved at lovverket skal gi mennesker anledning til å gå i forbønn
Helsetilsynet reagerer
for hverandre.
Jurister VG har snakket med, me– Bønn og forbønn er viktig for
ner – basert på VGs dokumenta- mange mennesker og en grunnlegsjon – at Pedersen og Edvardgende og naturlig del av deres trosutøvelse. Mange
sen driver med så utprePSSST!
get salgsvirksomhet,
mennesker føler trøst
Pedersen skriver i
at virksomhetene
og støtte når andre
en e-post til VG at han
ber for dem. Alvorderes vil kunne
aldri har frarådet noen
rammes av dagens
lig sykdom og vanå benytte seg av medilovverk. Prediskelige livssituasinsk behandling eller
kantenes advokasjoner blir lettere
cellegift. Predikantens
ter mener at virkå bære når de vet
tilsvar kan du lese på
somheten ikke bryat andre tenker på
de foregående
ter med norsk lov.
dem, føler med dem
sidene.
En unntaksbestemog ber for dem. Dette
melse i Lov om alternativ
skal selvfølgelig ikke være
behandling kan gi predikantene an- forbudt.
ledning til å gjemme seg bak religionsfriheten, mener Helsetilsynet. – Jeg reagerer sterkt
I loven heter det at «alminnelig re- Virksomhetene til mirakelprediligiøs virksomhet faller utenfor be- kantene, kaller han for «ukristehandlingsbegrepet i loven, også for- lig». Helseministeren er rystet over
bønn for syke og lignende».
hvordan predikant Svein-Magne
– Det er et for stort gråsone-rom Pedersen omtaler cellegift i VGs
i loven. Hvis regelverket blir endret, skjulte opptak.
kan denne gråsonen blir mer be– Jeg reagerer sterkt på kombigrenset, slik at vi får fanget opp mer nasjonen av så tydelig kommersiell
av denne typen virksomhet, sier utnyttelse og det å antyde overfor
direktør i Helsetilsynet, Jan Fred- alvorlig syke at de ikke bør ta imot
rik Andresen.
den behandlingen som faktisk kan
hjelpe. Det kan få livstruende konHøie: Kan få alvorlige
sekvenser.
Både Edvardsen og Pedersen har
følger
Høie sier de nå vil se på lovverket blitt forelagt kritikken fra Høie, men
med nye øyne sammen med Hel- har ikke svart på denne.
se- og omsorgsdepartementet, Bar-

PROVOSERT: Helseminister Bent Høie (H) tar en kikk i Svein-Magne Pedersens magasin «Legedom».
Han har blitt forelagt VGs dokumentasjon om mirakelpredikantene, og mener at deres praksis ikke er greit.
Høie sier han vil se på lovverket med nye øyne. Foto: ANNEMOR LARSEN

Alt i foto- og videoutstyr hos Foto.no i Bjørvika.

SOMMER
KICKOFF
13 - 1 juni
hos Foto.no

Canon EOS 6D Mark II
med grep

15.995,-

SPAR 4.700,-

Vi tar forbehold om feil.

Se tilbudene!

Kun butikk i Dronning Eufemias Gate 12

Åpent 10-18(16) www.foto.no - tlf: 46 46 24 24

6

NYHETER

SØNDAG 17. JUNI 2018

MIRAKELPREDIKANTENE

HEVDER HAN VEK

«Da kom det noe over meg som jeg aldri har vært i besittelse av før.
Og jeg ba om at dødens ånd måtte komme ut av dette legemet.
Plutselig slår barnet opp øynene.»
Tom Roger Edvardsen, helbredelsesevangelist

OMSTRIDT PREDIKANT: Helbredelsesevangelist Tom Roger Edvardsen, som eier «Misjonen helse for hele mennesket», hevder at han har sett en død baby våkne da han var i Afrika. Det sier
opptakene VG har av predikanten. Foto: PER LANGEVEI
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KKET DØD BABY
HAR FORSØKT Å VEKKE OPP DØDE: Pedersen har tidligere selv
sagt til VG at han har bedt for at døde skal komme til live flere ganger.
Foto: NICOLAI PREBENSEN

RINGTE PREDIKANTENE: Martine Lyslid (26) ringte mirakelpredikantenes forbønnstelefoner på vegne av VG. I en av disse samtalene sa
predikant Tom Roger Edvardsen at «jeg har til og med sett et barn
komme tilbake fra å være død». Foto: ANNEMOR LARSEN

Professor: – Det er helt hjerterått
Av MARIE MOEN KINGSRØD-OLSEN

Helbredelsesevangelist Tom Roger Edvardsen hevder han har sett en død baby våkne
etter at han ba for barnet. – Helt hjerterått
og skader foreldre, sier professor.
Slik beskrev Edvardsen hendelsen
for forsamlingen under et møte på
Doxa bibelsenter i 2016:
«Den moren har sett flere barn
har dødd. Så sitter hun i armene
med sitt eget lille barn på fire-fem
måneder, hvor dødskrampene var
der. (...) Da kom det noe over meg som
jeg aldri har vært i besittelse av før.
Og jeg ba om at dødens ånd måtte
komme ut av dette legemet. Plutselig slår barnet opp øynene».
Hendelsen skal ha skjedd i Afrika, der Edvardsen har hatt flere
helbredelsesmøter.
– Når jeg får høre dette, blir jeg
forferdet. Når du sier noe sånt som
dette, rører du i veldig emosjonelt
sterke farvann, sier Atle Dyregrov.
Han er psykologiprofessor ved Senter for krisepsykologi, og har arbeidet i 40 år med foreldre som
har mistet sine barn.

Ba til Gud om å vekke
barnet til live

han blant annet i en av de skjulte telefon-

Predikantene Tom Roger Edvardsen og Svein-Magne Pedersen hevder de har Guds nådegave til å helbrede alle sykdommer, og tilbyr
tjenesten over telefon til 14 kroner
i minuttet. Med skjulte telefonopptak kunne VG på lørdag avsløre
predikantenes arbeidsmetoder.
Dette har ført til sterke reaksjoner
og jurister VG har snakket med ønsker å stoppe mirakelbusinessen.
«Vi har sett AIDS blitt helbredet,
kreft, jeg har til og med sett et barn
komme tilbake fra å være død», si-

er Edvardsen i en av samtalene VG
har videoopptak av.
Predikantenes advokater mener
at virksomhetene deres ikke er
ulovlig. VG har forsøkt å få Tom
Roger Edvardsen til å svare på den
konkrete kritikken, uten å lykkes.
Hans advokat, Arnor Ilstad, sendte VG et tilsvar på vegne av sin klient i forbindelse med lørdagens
sak i VG Helg. Hele hans tilsvar kan
du lese på neste side.

– Tok ikke penger

Tidligere har også predikant Svein
Magne Pedersen forsøkt å vekke
opp et dødt barn med bønn.
– Femåringen hadde svelget en
pølsebit og blitt kvalt. Han lå i kista hjemme i stua, og jeg ba Gud om
å vekke ham uten å lykkes. Familien bønnfalt meg også her om å
prøve alt, men uten hell, sa Pedersen til VG om et dødt barn i 2006.
VG var da i kontakt med familien på Vestlandet som forsøkte å
vekke sitt barn til live. Da orket de
ikke å fortelle om sin fortvilte situasjon.
Pedersen skal ikke ha tatt penger for bønnen. Men predikanten
har tidligere sagt til VG at han ti
ganger har forsøkt å vekke døde
personer til live – og om lag åtte
av dem over telefon.
– Alle har jeg bedt om at i «Jesu
navn må Gud gi livet tilbake til den
døde», men det er Guds vilje at det
ikke skjedde. Det rår jeg ikke over,
sa Pedersen til VG i 2006.

I dag hevder Pedersen at han bare har bedt for to døde personer,
ikke ti.
– Begge gangene har det skjedd
etter at de pårørende innstendig
har bedt meg om det, skriver han
til VG i en e-post. Han skriver at
han ikke har betalt for dette.
Hele tilsvaret til Pedersen kan
du lese nederst i denne saken.

– Etisk uforsvarlig

Norske eksperter er rystet av praksisen til de to predikantene.
– Det er helt hjerterått. Jeg synes ikke denne typen virksomhet
skal få lov til å skade foreldre. De
som har syke barn har alltid et håp,
og vil klamre seg til det, sier professor Dyregrov.
Han fortsetter:
– Foreldre vil prøve alt, fordi de
ikke vil tenke etterpå at de ikke gjorde alt som sto i deres makt. Det kan
du ikke kritisere foreldrene for.
Han mener at predikantene, ved
å forsøke å vekke opp døde barn
og senere formidle dette, kan gi
falske håp. Foreldre kan bli ledet
til å tro at det finnes en løsning, og
bli utrolig skuffet når det ikke fungerer. Dyregov mener dette kan
utsette sårbare foreldre for ekstra
traumer.
– Når foreldre leser eller hører
om slike tilbud, kan det fange dem
på en slik måte at de ikke tør å la
være å prøve det. Venner og øvrig
familie kan også legge press på dem
når de leser historiene. Vi kan ikke
hindre folk i å ha en tro, men det å
få foreldre til å tenke at troen skal
hjelpe dem å vekke opp et dødt barn,
mener jeg er etisk uforsvarlig.
Han tror heller ikke på Edvardsens historie om at han skal ha sett
et dødt barn komme til live.
– Babyer kan få noe vi kaller «liv-

Mirakelpredikantene
●●I nesten ett år har VG gransket
mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger
Edvardsen (57). De påberoper
seg Guds nådegave til å helbrede
dødelige sykdommer, og tilbyr
dette over teletorg-tjenester til 14
kroner i minuttet.
●●VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette
resulterte i totalt 16 telefonopptak.
Disse opptakene avslører hva
predikantene sier når de ringes
opp av alvorlig syke mennesker:
Edvardsen oppgir at han har sett
Gud vekke opp et dødt barn.
Pedersen hevder at stoffene i
cellegift gir kreft. Fagpersoner
mener dette er svært alvorlig.
●●Svein-Magne Pedersens
virksomhet, «Misjonen Jesus
Leger», har solgt tjenester for
nær 160 millioner de siste ti årene.
●●Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges
fremste jurister på fagfeltet, Anne
Kjersti Befring, at predikantenes
virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».

løshetsanfall» – der man tror at barnet er dødt, men det er fortsatt liv
der, påpeker Dyregrov.

– Sterkt tvilende

Trond Mathiesen, generalsekretær i Landsforeningen
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MIRAKELPREDIKANTENE

MARKEDSFØRER MIRAKLER: I predikant Tom Roger Edvardsens magasin, «Helbredet», fremlegges det historier om angivelige mirakler som skal ha skjedd i India og land i Afrika.
Dette er en faksimile fra et av magasinene der det fortelles om Edvardsens helbredelsesmøte i India. Faksimile: BLADET HELBREDET
uventet barnedød, forklarer
at de ikke kan se at det finnes noe som helst bevis for
at personer som medisinsk sett
er konstatert døde, har blitt vekket til live igjen.
– Gjenopplivning med hjerte- og
lungeredning er selvsagt mulig,
det skjer daglig rundt omkring i
verden. For noen vil slik vellykket
gjenopplivning forklares med en
form for guddommelig inngripen,
og det har vi respekt for, sier Mathiesen.
Han forklarer at foreningen er
svært skeptiske til mirakelpredikantenes virksomheter.
– Vi stiller oss sterkt tvilende
til dette, og mener dette kan skape falske forhåpninger hos foreldre som mister barn. Personer
som har en sterk tro på en helbredende kraft kan kanskje velge å prøve dette. Det samme gjelder kanskje enkelte foreldre som
i desperasjon er villige til å prøve
alt som kan gi dem barnet tilbake. Imidlertid har vi aldri hørt om

tilfeller der foreldre har forsøkt
dette, sier Mathiesen.

Dette svarer Pedersen

Svein-Magne Pedersen har sendt
en e-post til VG, der han skriver
følgende:
«Jeg har bedt for døde to ganger,
ikke ti ganger. Begge gangene har
det skjedd etter at de pårørende innstendig har bedt meg om det. Den
ene gangen var det i forbindelse med
en fem år gammel gutt som var død.
Den andre gangen skjedde det i forbindelse med en mann som døde på
stedet hvor jeg oppholdt meg. Hans
kone ba meg innstendig om å komme på begravelsesbyrået og be for
ham. Hadde jeg ikke etterfulgt de
pårørendes ønske i disse to tilfellene, ville jeg ha brakt dem sorg. De
ville prøve dette som Jesus i Matteus 10:8 ber oss om å gjøre: «Vekk
opp døde.» Etter dette har de uttrykt
dyp takknemlighet for at jeg ba for
deres slektning, men penger var ikke
inne i bildet. Det skjedde ikke gjennom teletorget, men at jeg var fysisk

til stede. Det er en menneskerett å
praktisere sin tro, og det var nettopp det disse menneskene gjorde da
de ville prøve denne siste muligheten. Det er lett for kritikerne å sitte
på sin høye hest og dømme andre
uten å kjenne til virksomheten, omstendighetene rundt den enkelte situasjon, og uten å vite noe særlig
om bønn for syke. Det har hendt en
sjelden gang at folk har spurt meg
på telefonen om jeg kunne komme
og be for døde, men jeg har da ikke
følt meg ledet til å gjøre det. Det er
mulig jeg kan ha bedt i telefonen på
vedkommendes oppfordring, men
da med ydmykhet og vel vitende om
at Gud rår over liv og død. Å vekke
opp døde er noe som kan skje i unntakstilfeller, slik også Jesus gjorde
det. Mitt kall er for de levende og
ikke de døde. Men jeg tror at noen
ganger skal man også gjøre det som
Jesus har befalt oss om å gjøre, til
Guds ære.»
marie.moen.kingsrod-olsen@vg.no

FORFERDET: Krisepsykolog Atle Dyregrov mener det er etisk uforsvarlig
å forsøke å vekke døde barn til live med bønn. Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Edvardsens advokat: – Ikke i strid med norsk lov

Tom Roger Edvardsen har opptrådt
i henhold til norsk lov, og har ikke
mottatt klager fra noen som har benyttet hans tjenester, hevder hans
advokat Arnor Ilstad.
Edvardsen er gjort kjent med kritikken og påstandene som er rettet
mot ham i denne reportasjen, men
ønsker ikke å møte VG til noe intervju. I stedet har advokat Arnor Ilstad
sendt VG dette tilsvaret:
«Tom Roger Edvardsen behand-

ler ikke sykdommer, men ber for syke som oppsøker ham. Hans forbønnsvirksomhet er ikke i strid med
norsk lov. Troende mennesker støtter sin kirke og sine pastorer på forskjellige måter. Edvardsen har opptrådt i henhold til norsk lov når det
gjelder de bidrag som mottas i ovennevnte anledning. Det er frivillig å
motta forbønn for de som søker
dette. Hans uttalelser om at Gud
kan helbrede kan ikke avfeies som

uriktige og villedende av skeptikere.
Dette handler om det enkelte menneskets personlige tro og overbevisning. Det er religionsfrihet i Norge. Det følger av EMK artikkel 9 nr.
1 at enhver har rett til religionsfrihet.
Denne retten omfatter frihet til «enten alene eller sammen med andre
og såvel offentlig som privat å gi
uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning,
praksis og etterlevelse». Edvardsen

har ikke mottatt klager fra
noen av de som har benyttet seg av hans forbønnstjeneste. Dersom det skulle bli fremmet klage, vil Edvardsen og hans medarbeidere behandle
denne grundig. Hvis
det skulle fremkomme
at det foretas opptak
av samtaler med min
klient, gjøres det oppmerk-

som på at dette er ulovlig med
mindre det gjøres uttrykkelig
klart i samtalens begynnelse.
Dersom det skulle vise seg
at slike opptak forekommer
i saken, vil vi måtte forholde
oss til dette».

Arnor Ilstad,
Tom Roger
Edvardsens advokat
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Jesus, juks og juss

Svein Magne Pedersen «behandler» kreftpasienter med dyre telefonbønner. Nå bør politiet gripe
inn. Religionsfriheten kan ikke brukes til å beskytte lureri.

DEBATT

ULOVLIG? – For
folk flest er det
enkelt å dømme
Svein-Magne
Pedersens
virksomhet som
moralsk forkastelig. Men er den
også ulovlig? Ja,
det tror jeg den er,
skriver kronikkforfatteren.

PREBEN
AAVITSLAND,
professor i
samfunnsmedisin
ved Universitetet i
Oslo

V

G har avslørt hvordan predikanten Svein Magne Pedersen
forklarer at kreft, aids og andre
alvorlige sykdommer skyldes
demoniske krefter som bare
guddommelig kraft kan bekjempe. Tilfeldigvis viser det seg at
Pedersen selv har tilgang til
denne guddommelige kraften og selger
den dyrt på teletorget.
For folk flest er det enkelt å dømme
virksomheten som moralsk forkastelig.
Men er den også ulovlig? Ja, det tror jeg
den er.

I 2003 erstattet Lov om alternativ

behandling den gamle kvakksalverloven.
Stortinget ga folk større frihet til selv å
bestemme hvilke behandlinger de ville ha
for sin sykdom. Men de alternative
behandlerne fikk to viktige begrensninger. De kan ikke behandle allmennfarlige,
smittsomme sykdommer (§ 6) eller
alvorlige sykdommer (§ 7). Og markedsføringen skal være nøktern og saklig (§ 8).

Før vi diskuterer om Pedersen har

brutt disse bestemmelsene, må vi avgjøre
om han driver alternativ behandling i
lovens forstand, altså «helserelatert
behandling utenfor helse- og omsorgstjenesten» (§ 2). Lovens forarbeider sier
nemlig at alminnelig religiøs virksomhet
som forbønn for syke ikke skal regnes
som «alternativ behandling». Det må være
greit; trosfriheten skal respekteres. Jesus
ba for syke, og mange prester, predikanter og lekfolk har gjort det siden uten å
være «alternative behandlere».

Loven gir imidlertid ikke fripass til
enhver alternativ behandler som gir
virksomheten en religiøs ferniss.
Forarbeidene sier: «Noen former for
alternativ behandling kan inneholde
elementer av livssyn, verdensbilde eller

Foto: NICOLAI
PREBENSEN

religiøs tro, men likevel fremstå som
behandling i lovens forstand. Ved
vurderingen av om man står overfor
alminnelig religiøs aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante momenter
blant annet være hva som er grunnlaget
for handlingen, i hvilken sammenheng
handlingen finner sted, om det dreier seg
om en profesjonell virksomhet, om det
ytes vederlag, og isåfall vederlagets
størrelse og form.»

Virksomheten har klart preg av
forretning: Varen er Pedersens behandling (forbønnen) og hans løfter om
helbredelse, og den varen kan kjøpes
gjennom inngangspenger til Helbredelsesmøter og Mirakeltorsdager eller på
Telekirken. (Hvilke vanlige religiøse
møter har forresten inngangspenger?)
Hvis Pedersens virksomhet faktisk
defineres som alternativ behandling i
lovens forstand, er han i trøbbel.

Etter mitt syn taler følgende for at
Pedersen driver en kostbar klinikk for
alternativ behandling lett kamuflert som
religiøs virksomhet:
Pedersen har en egen forklaring om
sykdommers årsaker og behandling.
Helsevirksomheten er kjernen og
hovedinnholdet i virksomheten, som
kalles Misjonen Jesus Leger og utgir
bladet Legedom.

Vi har nemlig hans egne ord for at han

behandler «alvorlige sykdommer» som
kreft og «allmennfarlige smittsomme
sykdommer» som hivinfeksjon. Det er det
bare helsepersonell som kan gjøre, slik
Lov om alternativ behandling slår fast i §§
6 og 7. For andre personer er det straffbart, og straffen kan bli fengsel i tre
måneder.
Pedersen vil også være i trøbbel på

«Pedersen bryter disse bestemmelsene gang på gang. I
bladet sitt gir han klart inntrykk av å kunne helbrede sykdom ved hjelp av sine guddommelige evner; og han
er ikke akkurat nøktern i beskrivelsene.»

grunn av markedsføringen av virksomheten. Etter Lov om alternativ behandling
kan han «kun gi en nøktern og saklig
beskrivelse av virksomhetens art».
Forskrift om markedsføring av alternativ
behandling forbyr markedsføring der det
«fremsettes påstander eller antydes at en
alternativ behandler kan behandle,
kurere eller helbrede en nærmere
definert sykdom eller lidelse, for eksempel astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi osv.». Pedersen bryter
disse bestemmelsene gang på gang. I
bladet sitt gir han klart inntrykk av å
kunne helbrede sykdom ved hjelp av sine
guddommelige evner; og han er ikke
akkurat nøktern i beskrivelsene.

VG har vist fram Svein-Magne Pedersens virksomhet for all verden. Nå er det
politiet og Forbrukertilsynets tur til å
beskytte fortvilte pasienter mot denne
mannen. Jesus-prat må tre til side, nå
gjelder jussen.

Følg VG Meninger på Facebook
www.facebook.com/vgdebatt

BISKOP: TRO
SELV PÅ DET
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STERKT KRITISK: Biskop Helga Haugland Byfuglien (innfelt til høyre) er sterkt kritisk til predikantene Tom Roger Edvardsens (det store bildet) og Svein-Magne Pedersens virksomhet.
Av MARIE MOEN KINGSRØDOLSEN og MARTHA HOLMES

Flere sentrale personer i Kristen-Norge
tar et oppgjør med
mirakelpredikantene, etter VGs avsløringer i helgen. – Vi
tar fullstendig avstand fra dette, sier
biskop Helga Haugland Byfuglien.

Predikantene Tom Roger Evardsen og Svein-Magne Pedersen hevder de har Guds nådegave til å helbrede alle sykdommer, og tilbyr
tjenesten over telefon til 14 kroner
i minuttet. Med skjulte telefonopptak kunne VG på lørdag avsløre
predikantenes arbeidsmetoder.
Dette har ført til sterke reaksjoner.
Også fra Den norske kirke:
– Jeg er veldig kritisk til at de
henvender seg til syke mennesker,
og langt på vei lover helbredelse.
Først og fremst skaper det store
forhåpninger. I tillegg kan det bidra til å latterliggjøre kristendommen, sier biskop og preses Helga

Haugland Byfuglien i Den norske
kirke.

– Svært kritiske

Hun uttaler seg på vegne av norske biskoper, og forklarer at de ved
flere anledninger har hørt om at
penger knyttes til helbredelse.
– Slike tilbud er ikke noe nytt,
men nå blir det mer raffinert: Folk
har mer penger, og teknologi utvider markedet, sier Byfuglien.
Kirken har fått henvendelser fra
mennesker som har brukt SveinMagne Pedersens bønnetjenester,
selv om predikanten ikke tilhører
Den norske kirke, ifølge Byfuglien.

– De har ønsket at vi skal være
tydeligere i vårt standpunkt til Pedersens virksomhet. Vi tar avstand
fra dette, og er svært kritiske til
både metodene og det teologiske.
Det henger igjen som et spørsmål
om Pedersen selv tror på det han
lover, sier Byfuglien.

– Helt forferdelig

I VGs skjulte opptak formidler Pedersen sitt kritiske syn på cellegift
og kreftbehandling. «Cellegift er
barbarisk og utdatert», hevder predikanten. Det provoserer Byfuglien.
– Det er helt forferdelig å høre

dette. Jeg synes det er utidig omtale av medisinsk behandling, som
så mange har blitt friske av. Det
som er spesielt med disse predikantene, er at de får kontakt med
mange mennesker gjennom telefon og møter. Det er ikke rart at
syke, sårbare og slitne mennesker
lett responderer på disse tjenestene.

– Persondyrkelse

I 20-årene var Byfuglien selv på et
såkalt helbredelsesmøte med en
amerikansk predikant. Hun hadde
med seg en kamerat som var blind,
og som ønsket å få tilbake synet.

OR PEDERSEN
HAN LOVER?
TIRSDAG 19. JUNI 2018
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Foto: FRODE HANSEN og NICOLAI PREBENSEN

– Jeg husker fortsatt godt hvor
skuffet han ble da han ikke ble helbredet. Jeg avfeier ikke at mirakler kan skje, men det er risikabelt å nærme seg syke mennesker
på denne måten. Hvor mange har
ikke sittet igjen med å være skuffet? Hvor mange har ikke sittet
igjen med bitterhet? Hvor mange
sitter igjen med ødelagt tillit til
Gud?
– Folk benytter seg av disse tjenestene. Har kirken hatt nok fokus på helbredelse ved bønn?
– Prestene i kirken sier ja til å gi
forbønn for syke, men de lover ikke
helbredelse. Den norske kirke har

faktisk egen liturgi for dette. Men
prestene tar ikke betaling – det er
gratis. De fleste opplever ikke å bli
friske, men kan få en ro og trygghet rundt seg. Gud har sagt at vi
kan be til ham, men det hører til
det å være menneske å oppleve lidelse.

– Gjør sterkt inntrykk

KrF-leder Knut Arild Hareide får
støtte fra KrF-ere og partiveteraner i sin kritikk av metodene til
mirakelpredikantene, som tar
penger for bønn for syke.
– Det gjør sterkt inntrykk å se
mennesker i sårbare situasjoner

oppleve at de blir utnyttet. Som
kristen har jeg tro på forbønn og
at Guds omsorg er med oss i alt vi
erfarer. Men jeg tar sterkt avstand
fra virksomhet som gjør forbønn
til en handelsvare og at helbredelse legges ut for salg. Det er også
svært problematisk dersom alvorlig syke mennesker blir rådet til å
la være å ta medisin eller oppsøke
lege, sier Knut Arild Hareide, partileder i KrF til VG.
Predikantene Tom Roger Evardsen og Svein-Magne Pedersen hevder de har Guds nådegave til å helbrede alle sykdommer, og tilbyr
tjenesten over telefon til 14 kroner

minuttet. Med skjulte telefonopptak kunne VG på lørdag avsløre
predikantenes arbeidsmetoder.

Støttes av veteraner

KrF-lederen kom med samme kritikk av predikantenes metoder i
en Facebook-status søndag, der
han også skriver at han er glad for
at helseminister Bent Høie skal se
på loven med nye øyne.
Tidligere statsminister og KrFleder Kjell Magne Bondevik sier
til VG at han stiller seg bak dette
innlegget.
Kåre Gjønnes, tidligere KrF-statsråd og æresmedlem av partiet, er

også kritisk. Han ledet Gjønnesutvalget i 2003, som ble oppnevnt
for å utrede forholdet mellom kirke og stat i Norge.
– Det er veldig viktig at man
går igjennom regelverket på dette, selv om det kan bli vanskelig å
sette den riktige grensen, sier han.
– At det er kraft i bønnen bestrider jeg ikke, men for meg er
det en fremmed tanke at man skal
ta betaling for å be for folk.

– Ikke bedrager

Eirik Lunde, gruppeleder i
Oslo KrF, har tidligere barket sammen med Svein-Mag-

14

NYHETER

TIRSDAG 19. JUNI 2018

FORSVARER
SEG: Mirakelpredikant
Svein-Magne
Pedersen.

KNUT ARILD HAREIDE (KRF):

– Det gjør sterkt inntrykk å se mennesker i
sårbare situasjoner oppleve at de blir utnyttet.

KÅRE GJØNNES:
– For meg er det en fremmed tanke at man
skal ta betaling for å be for folk.
VEBJØRN SELBEKK (DAGEN):

– Å sette på taksameteret når du ber for folk, er veldig spesielt og vil være omstridt i hele Kristen-Norge.

FRELSESARMEEN:

– Vi tar helt avstand fra koblingen mellom
Gud, penger og helbredelse.

Foto: NICOLAI
PREBENSEN

– De tar
betalt for
begravelser

TILSVAR

Mirakelpredikant Svein-Magne
Pedersen svarer dette på kritikken
fra biskop Helga Byfuglien:
«Teletorg er en frivillig ordning. Når
man hører at det koster 14 kroner minuttet fra man får svar, kan man legge på og
ta kontakt med meg på annen måte – uten
å måtte betale (møter, brev og e-post). Kirken tar betalt for begravelser. Da må man
jo kunne si at det er hjerterått mot de sørgende?

Byfuglien sitter i glasshus: Hvem

FÅR FULL STØTTE: Kristelig Folkepartis leder Knut Arild
Hareide får full støtte i kritikken av mirakelpredikantener
som tar penger for bønn for syke fra KrF-ere og partiveteraner som Kjell Magne Bondevik. Foto: TORE KRISTIANSEN

NYANSERT KRITIKK: Redaktør Vebjørn Selbekk i avisen
Dagen synes at pengefokuset hos predikanten Tom Roger
Edvardsen har vært sterkt, men oppfatter ikke at han bare
ber for egen økonomisk vinning. Foto: JAN PETTER LYNAU
ne Pedersen, etter å ha
tatt et oppgjør med ham
på Facebook. Han sier
han ikke er overrasket over
sakene VG har skrevet.
– Min kritikk har gått på at
man tar betalt. Jeg registrerer
at den kritikken jeg kom med
gjentas av stort sett hele bredden av Kristen-Norge. Det er
mange som har tatt et oppgjør
med det før også, i alle fall i
kirkelig og kristen sammenheng. Uansett hva man måtte
tro om resultatene, så er det
noe veldig problematisk med
å forbeholde forbønn for folk
som skal betale, sier han til VG.

– Omstridt

Vebjørn Selbekk, redaktør i
den kristne dagsavisen Dagen,
har tidligere gått i forsvar for
Pedersen når han er blitt kalt
bedrager. Selbekk synes at
pengefokuset hos predikanten har vært sterkt, men oppfatter ikke at Pedersen bare
ber for egen økonomisk vinning.
– Slik jeg ser det, bruker han
all sin tid på å spre det kristne

budskap og be for syke mennesker. Men å sette på taksameteret når du ber for folk, er
veldig spesielt og vil være omstridt i hele Kristen-Norge. Jeg
er kritisk til disse utradisjonelle metodene. Likevel tror
jeg ikke Pedersen er en bedrager, sier redaktøren.

Frelsesarmé-lokaler

De omstridte mirakelpredikantene har hatt møter i Frelsesarmeens lokaler flere ganger. De sier til VG at de også
tar avstand.
– Predikantene kan ikke
holde på sånn. Vi tar helt avstand fra koblingen mellom
Gud, penger og helbredelse.
Det er helt åpenbart at de utnytter mennesker i en sårbar
situasjon, mener Bente Gundersen, forvaltningssjef og leder i etisk råd i Frelsesarmeen, etter VGs avsløringer.
– Vi har mange menigheter
rundt i landet, og de er ganske selvstyrte. Menighetene
har rett til å invitere hvem de
vil. Men hvis noen hadde spurt
meg om det var lurt å invitere

STERKT KRITISK: – At det er kraft i bønnen bestrider jeg
ikke, men for meg er det en fremmed tanke at man skal ta
betaling for å be for folk, mener Kåre Gjønnes, tidligere
landbruksminister for KrF. Foto: NTB SCANPIX

STERKTKRITISK: – Predikantene kan ikke holde på sånn.
Vi tar helt avstand fra koblingen mellom Gud, penger og
helbredelse. sier Bente Gundersen, forvaltningssjef og
leder i etisk råd i Frelsesarmeen. Foto: FRELSESARMEEN
til møter med disse predikantene, ville jeg sagt nei. Det er
ikke lurt, sier Gundersen, og
presiserer at Frelsesarmeen
aldri har tatt betalt for møter
– heller ikke når mirakelpredikantene har arrangert.
Pedersen er, etter det VG
kjenner til, medlem i Filadelfiakirken i Vennesla. Han har
også hatt møter i flere av Filadelfiakirker rundt i landet.
Gunnar Jeppestøl, pastor i
Filadelfiakirken Vennesla, ønsker ikke å svare på spørsmål.
Han sender VG en kort melding der han skriver følgende:

–God og ærlig

«Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra folk som har
vært til forbønn hos SveinMagne. Vi har aldri opplevd
eller hørt at han har lovet helbredelse. Tvert imot anbefaler han folk å gå til lege for å
sjekke seg. Selv opplever jeg
Svein-Magne som en god og
ærlig mann».
VG har forsøkt å få Tom Roger Edvardsen til å svare på
den konkrete kritikken, uten

å lykkes. Gjennom sin advokat Arnor Ilstad har Edvardsen tidligere sagt til VG at han
har opptrådt i henhold til norsk
lov, og at han ikke har mottatt
klager fra noen som har benyttet hans tjenester.
Høyesterettsadvokat John
Christian Elden representerer
Svein-Magne Pedersen.

– Driftes som stiftelse

– Vi er enige med Hareide,
Gjønnes og Lunde i at dersom
noen hadde drevet med bønn
som næringsvirksomhet, ville det vært feil. Det er VG og
enkelte intervjuobjekter som
har spredd et slikt inntrykk.
Kun 2,6 millioner av misjonens
totale inntekter kommer fra
bønn via Teletorget, noe som
er mindre enn utgiftene de har
på dette. Alle misjonens inntekter driftes som stiftelse, noe
som innebærer at ingen kan
tjene på dem privat og at Stiftelsestilsynet har kontrollmulighet for all bruk av midler.
marie.moen.kingsrod.olsen@vg.no
martha.holmes@vg.no

er det som betaler prester når de ber for
syke? Det må vi skattebetalere betale, både friske og syke, enten de tror på mirakler eller ikke. I fjor fikk vi inn 2,6 millioner på teletorget. Vi har 3 1/2 stilling på å
ta imot telefoner og å svare på henvendelsene. I fjor sendte vi ut ca. 177000 brev.
Utgiftene i forbindelse med teletorgtjenesten kom da på rundt fire millioner kroner. Isolert sett «tapte» vi på teletorg-tjenesten. Den som benytter seg av en tjeneste, bør også være den som betaler for
tjenesten og ikke legge byrden på andre.
Mange vil nyte, men få vil yte. Teletorg er
en moderne måte å ta opp kollekt på.

Byfuglien er kritisk til at folk trekkes
mot én person. Å ha en tjeneste innebærer at folk oppsøker Guds tjener. Det er
helt i tråd med Bibelen: Folk kom til apostelen Peter, Paulus, Stefanus, Filip osv. Når
Gud gir gaver og tjenester, vil det automatisk dra folk til den personen som har
mirakler i kjølvannet av sin tjeneste. Jeg
har ikke hørt noen biskoper eller prester
kritisere for eksempel Snåsamannen for
at mange oppsøker ham.
Jeg er 70 år og arbeider 70-timers uke.

Møtene mine pleier å vare 13–14 timer, og
varer til langt på natt. Å hevde at jeg er en
som kynisk utnytter syke, faller på sin egen
urimelighet. Jeg tar god tid med den enkelte, men jeg er ikke Gud og kan heller
ikke love helbredelse.

Byfuglien påpeker at noen kan bli skuf-

fet og bitre hvis de ikke blir helbredet. Det
kan forekomme, men jeg gir alltid håp og
ber dem ta kontakt igjen. Mange har blitt
helbredet etter mange forbønner. Skal man
slutte å be for syke for å sikre seg at ikke
noen blir skuffet? Merkelig argumentasjon. Folk går skuffet ut fra legekontorene, og på sykehusene dør mange.

Undersøkelser viser at flere tusen dør

hvert år pga. av feilmedisinering og feilbehandlinger ved norske sykehus. Rundt
15000 får årlig alvorlige bivirkninger av
medisiner og behandlinger. Her er det
mange dypt skuffede mennesker. Og leger håver inn penger på sine tjenester.
Norsk helsevesen bør ha nok med å feie
for sin egen dør.
Mange tusen er blitt helbredet i min tjeneste, og er glade og takknemlige for at
de tok kontakt. Mange av disse kan man
lese om på vår hjemmeside. Det er ikke
jeg som kontakter dem, det er de som tar
kontakt med meg.»
Svein-Magne Pedersen
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BEKLAGER
NEGATIVE
UTTALELSER
OM CELLEGIFT
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OMSTRIDT PREDIKANT: Svein-Magne Pedersen driver stiftelsen Misjonen Jesus Leger, og har meninger om medisinsk behandling som flere
leger reagerer sterkt på. F
 oto: NICOLAI PREBENSEN

Av MARIE MOEN KINGSRØDOLSEN og SIGNE ROSENLUNDHAUGLID

47 år gamle Cecilie Løvaas lever
med uhelbredelig eggstokkreft og
ringte Pedersen på oppdrag fra VG.
I en av samtalene uttaler Pedersen blant annet at: «det er stoffer
i cellegiften som gir kreft».
På sin Facebook-side skrev
70-åringen tirsdag:
«Jeg beklager at jeg kritiserte cellegiftbehandling i samtale med en
kvinne som hadde kreft. Det holder
med forbønn.»

Etter VGs avsløringer er ikke disse påstandene lenger å finne på
predikantens nettsider.
Gjennom sin advokat Jon Christian Elden, utdyper 70-åringen beklagelsen i en e-post tirsdag.
– Han deler også den kritikk av
cellegift som VG har publisert de
siste ukene, men er klar på at han
ikke er medisiner eller driver behandling, og derfor ikke legger seg
borti de som fortsatt tror på cellegift, skriver Elden til VG.

Han hevder blant annet at «cellegift er barbarisk medisin».
– I et sykehus i Canada, der vil
90 prosent av legene, har jeg hørt,
ikke ta cellegift hvis de fikk kreft.
Eller gi cellegift til sine barn, sier
han blant annet til Løvaas i en av
samtalene.

dersens beklagelse.
– Han kan beklage så mye han
vil, det hjelper ikke, sier hun til VG.
Løvaas understreker at hun mener Pedersen burde beklage til personene hun mener har blitt lurt
av ham opp gjennom årene, og ikke
til henne.

PÅ FACEBOOK: Etter
flere negative
uttalelser om
bruken av
cellegift
overfor VG, la
Svein-Magne
Pedersen ut
denne
beklagelsen i
går.

Mirakelpredikant
Svein-Magne Pedersen har tidligere
hevdet at cellegift
er «utdatert». I går
beklaget han at han
kritiserte cellegiftbehandling i samtale – Er ikke medisiner
I flere av de skjulte opptakene VG – Null respekt for ham
med en kvinne som
omtalte i helgen uttaler Pedersen Løvaas understreket overfor VG i
seg kritisk om cellegift til Løvaas. går at hun ikke har noen tro på Pehadde kreft.
Det skriver den omdiskuterte
70-åringen på sin Facebook-side.
I helgen avslørte VG hvordan Pedersen gjennom Guds bønn får millioninntekt ved å tilby helbredelse av AIDS og kreft over telefon –
til 14 kroner i minuttet.

– Det er ikke meg han skal beklage til, jeg jobbet på oppdrag fra
VG. Tro meg, jeg har blitt kontaktet av ganske mange i løpet av de
siste dagene, som heller ikke har
blitt «helbredet». De har også tapt

en stor del penger på dette lureriet:
– Unnskyldningen er ikke personlig mottatt, og er absolutt ikke
akseptert, sier Løvaas.
● Se også sidene 18–19

NR 1 PÅ PRIS!
Nå opptil 40% rabatt
på alle våre tjenester.

Vi gir deg 12 års garanti
fordi det er ikke vanskelig
å gi når vi bare bruker
kvalitetsprodukter.

KONTAKT OSS
FOR EN GRATIS OG
UFORPLIKTENDE
BEFARING!

•
•
•
•
•

FASADEVASK
HUSVASK M/IMPREGNERING
TAK VASK M/IMPREGNERING
TAK MALING
ASFALTERING

T: 413 413 63 / jobbfasade@gmail.com / org. nr. 918 825 304
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PREDIKANTENE
Forbrukertilsynet etter VG-avsløring:

Mirakelpredikantene

UNDER LUPEN : T.v. Pastor
Svein-Magne Pedersen. Foto:
FRODE HANSEN

ULOVLIG REKLAME: SveinMagne Pedersens magasin
«Legedom», som skal ha 200000
lesere.

●●I nesten ett år har
VG gransket mirakelpredikantene
Svein-Magne
Pedersen (70) og
Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds
nådegave til å
helbrede dødelige
sykdommer, og tilbyr
dette over teletorgtjenester til 14 kroner
i minuttet.
●●Svein-Magne
Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus
Leger», har solgt
tjenester for nær 160
millioner de siste ti
årene.

HELBREDELSE: Tom Roger
Edvardsen. Foto: PER LANGEVEI

MÅ AVSLUTTES: I Tom Roger
Edvardsens magasin, «Helbredet», hevdes det at bønn har
kurert mange sykdommer.

Av MARIE MOEN KINGSRØD-OLSEN

Forbrukertilsynet mener Svein-Magne
Pedersen og Tom Roger Edvardsen driver
ulovlig markedsføring og at de bryter lov
om alternativ behandling.
Etter VGs avsløringer har Forbrukertilsynet sendt brev til mirakelpredikantene og bedt dem stanse
markedsføringen. Nå kan de ikke
lenger publisere skrytehistorier
av syke personer som skal ha blitt
friske etter bønn.
Lørdag kunne VG, etter 16 skjulte telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom
Roger Edvardsen – når de selger
Guds helbredelse over telefon til
14 kroner i minuttet.

Sårbare mennesker

– Vi ser at markedsføringen rammer mennesker som er i en veldig
sårbar situasjon, og vil gjøre hva
som helst for å bli friske. Det er
nettopp derfor regelverket om alternativ behandling er så strengt.
Vi har kommet til at Pedersen og
Edvardsen sin virksomhet er omfattet av reglene for alternativ behandling, sier direktør og jurist i
Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier
Haugseth.
Etter VGs avsløringer har Forbrukertilsynet gjort en grundig
vurdering av predikantenes markedsføring, og kommet frem til at
de bryter loven. Nå må Pedersen
og Edvardsen slutte med markedsføringen de har drevet med i flere
tiår, ifølge Forbrukertilsynet.
– Predikantene reklamerer med
uttalelser fra fornøyde kunder, såkalte vitnesbyrd, som sier de har
blitt friske fra alle mulige sykdom-

mer. Dette er ulovlig. Når virksomheten deres anses som alternativ
behandling, kan de ikke gi uttrykk
for at bønn kan bidra til å kurere
konkrete sykdommer, sier Haugseth.
Predikantene baserer, etter det
VG erfarer, så å si all sin markedsføring på vitnesbyrd.
Begge predikantene gir jevnlig
ut hver sine magasiner, «Legedom»
og «Helbredet», der de skriver om
mennesker som skal ha blitt friske etter å ha brukt bønnetjenestene. Historiene formidler de også
på sine nettsider, og Pedersen i lydbøker, DVD-er og bøker.
Pedersen og stiftelsen hans har
drevet med denne type reklame
siden 1990-tallet. Ifølge stiftelsen
har magasinet «Legedom» 200000
lesere.
«Unni var døende av lungekreft:
Helbredet på en uke», skriver stiftelsen til Pedersen i magasinet «Legedom». «Dette barnet hadde en
svulst på øret som løsnet etter forbønn», hevder Edvardsen i magasinet «Helbredet».

Risikerer millionbøter

Nå har Forbrukertilsynet sendt
predikantene brev om at de må
slutte med denne typen markedsføring. De kan ikke skrive om såkalte vitnesbyrd som mener de har
blitt friske fra sykdom.
– Dersom de ikke innretter seg
etter dette innen en frist, risikerer
predikantene økonomiske sank-

KØ FORAN PASTORENS SENTER: Svein-Magne Pedersens senter «Jesus Leger» i Vennesla.
sjoner. I tidligere saker har bøtene
variert fra 100000 til én million
kroner, avhengig av blant annet
omsetningen. Det skal ikke lønne
seg å bryte loven, sier Haugseth.
Forbrukertilsynet har gjort en
vurdering om hvorvidt predikantene driver ordinær religiøs virksomhet eller er alternative behandling.
– På grunnlag av hvordan virk-

somhetene er organisert, blant annet med at folk må betale ganske
mye penger, og at predikantene
er tydelige på at de kan be for deg
– så kan du bli helbredet for sykdommer som kreft – må de anses
som alternative behandlere, sier
Haugseth.
Hun forklarer at predikantene
da må forholde seg til Lov om alternativ behandling og forskriften

Foto: ANNEMOR LARSEN

om markedsføring av alternativ
behandling.
Predikantene har tidligere forsvart seg med religionsfriheten.
– Dette handler ikke om at vi griper inn i hverken religionsfriheten eller ytringsfriheten – dette
dreier seg om alternativ behandling, sier direktøren.
Møt mirakelpasientene: Unni ble
helbredet for lungekreft, skrev Pe-
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BRYTER LOVEN
MOT PÅGÅENDE MARKEDSFØRING: Forbrukerdirektør i
Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier
Haugseth, sier at mirakelpredikantenes markedsføring er
ulovlig. Foto: KRISTER SØRBØ

Forbrukertilsynet:
Derfor er det ulovlig
●●Dette skriver Forbrukertilsynet i brev til predikantene:
●●I markedsføringen brukes det
påstander og vitnesbyrd om at
forbønn fra Tom Roger Edvardsen kan helbrede konkrete
sykdommer og lidelser, også
alvorlige sykdommer og lidelser
som Kols og Schizofreni.
Forbrukertilsynet finner at
praksisen er i strid med forskrift
om alternativ behandling av
sykdom § 2 andre og tredje ledd.
●●Misjonen Jesus Leger markedsfører flere steder at man
behandler kreft. Vitnesbyrdene
på hjemmesiden «Kreftkulen
forsvant», «Miraklet i mitt liv – Legedom nr. 3 – 2018», «Miraklet i
mitt liv – Legedom nr. 1 – 2018»
og «Enok hadde kreft i skjelettet:
– Nå er jeg kreftfri!» gir tydelig
inntrykk av at kreft kan behandles
og helbredes gjennom behandlingen fra Misjonen Jesus Leger –
forbønn fra Svein-Magne
Pedersen.

N

dersen. Men i legejournalen står
det ingenting om at Unni har vært
kreftsyk.

– Dagens lov bør vurderes

Når Forbrukertilsynet først hadde
vurdert at virksomheten til Pedersen og Edvardsen må anses som
alternativ behandling, var det ikke
vanskelig å fastslå at de bryter forbudet mot å markedsføre at be-

handlingen har effekt på konkrete sykdommer.
I en unntaksbestemmelse i Lov
om alternativ behandling heter det
at «alminnelig religiøs virksomhet
faller utenfor behandlingsbegrepet i loven, også forbønn for syke
og lignende». Denne skal helseministeren nå se på med nye øyne.
– Vi mener det er riktig å se på
dagens lov, for å konkretisere den-

ne unntaksbestemmelsen, sier
Haugseth.
Begge predikantenes advokater
mener at virksomhetene ikke er i
strid med norsk lov.
I en e-post til VG svarer advokat
John Christian Elden dette på vegne av Pedersen:
– Misjonen er meget klar på at
de ikke driver behandling – hverken ordinær eller alternativ. Vi har

mottatt henvendelsen fra forbrukertilsynet, og vil svare på denne
og se om det er grunnlag for å nekte fornøyde trosfeller å gi uttrykk
for sine opplevelser og tro på bønn.
Det er viktig for misjonen at de
fortsatt holder seg trygt innenfor
rammen av norsk lov.

●●(...) Kreft er en alvorlig sykdom,
og kun kan behandles av
helsepersonell, jf. albhl. § 7 første
ledd. Etter forskriften § 2 tredje
ledd er det som nevnt forbudt å
markedsføre behandlingsformer
eller behandling av sykdommer
eller lidelser som alternative
behandlere ikke har lov til å utøve
eller behandle.
●●Forbrukertilsynet finner at
ovennevnte markedsføring er i
strid med forskriften § 2 tredje
ledd, jf. albhl. § 7. Vi understreker
at eksemplene ovenfor ikke er
uttømmende.
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IMI BIBELSKOLE
TILBYR STUDIUM
I HELBREDELSE
«MIRAKELPREDIKANTENE»

NYTT STUDIE:
IMI-kirkens bibelskole
tilbyr fra høsten et
helbredelsesstudium.
Rektor Egil Elling
Ellingsen (t.h.) sier skolen
er tydelig på at det ikke
skal være i konflikt med
skolemedisinen.

Av YASMIN SFRINTZERIS

«Gud helbreder
fortsatt! Vi tilbyr et
nytt studium for deg
som vil lære mer om
helbredelse og Guds
overnaturlige inngripen i møte med syke
mennesker.»

Foto: IMI-KIRKEN og ACTA

Slik markedsfører IMI-kirken den
ferske helbredelsesskolen på sine
hjemmesider.
I fjor vår ble både Acta Helbredelsesskole og Acta profetiskole
godkjent av Utdanningsdirektoratet. Begge studiene gir rett til støtte av Lånekassen.
Utdanningsdirektoratet opplyser at skolen mottar 7 549 334 kroner i statsstøtte for skoleåret
2017/2018, for til sammen 91 elever.
«Vi tilbyr solid bibelsk og kirkehistorisk undervisning om helbredelse, samt praktisk undervisning om hvordan bønn for syke utføres i trygge rammer», står det i
undervisningsbeskrivelsen.

– Kan være misvisende

– Uheldig hovedfokus

– Jeg synes det er uheldig at man
gjør helbredelse til en overskrift
og hovedfokus, sier professor og
prorektor ved VID Vitenskapelige
høgskole, Bård Mæland.
VID er en vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Sammen med Universitetet i Stavanger forsker VID på religion og helse.
Mæland mener det mirakuløse
og overnaturlige vil havne i fokus.
Han synes innpakningen er uheldig, men mener mye av innholdet
er nøkternt.
– Det er et særdeles krevende
farvann å bevege seg inn i, sier Mæland.
Likevel mener han det finnes
rom for en praksis der kirken ber
for de syke.
– Men noe som går i retning av
å love, eller erstatning for skolemedisin, er svært problematisk.

ver. Vi tror alt er mulig for Gud,
sier Ellingsen.
Ellingsen mener studiet skiller
seg fra mirakelpredikantenes virksomheter.
– Det er to hovedting: Det ene
er direktelinjen mellom betaling
og bønn. Det er helt fremmed for
oss. Det andre er koblingen opp
mot skolemedisin. Vi er tydelige
på at det ikke skal være i konflikt
med skolemedisinen, forklarer Ellingsen.
Hverken Pedersen eller Edvardsen mener de har frarådet syke å
søke legehjelp.
– Men tar skolen avstand fra mirakelpredikantenes virksomheter?
– Jeg har ikke behov for å formulere meg på den måten. De tingene som er kommet fram, det er
fremmed for oss, sier Ellingsen.
Seniorrådgiver i juridisk avdeling ved Utdanningsdirektoratet,
Magne Hopland Engebretsen, forklarer at IMI-kirkens bibelskole
har fått godkjenningen etter voksenopplæringsloven.

BØNN OG HELBREDELSE: Professor og prorektor ved VID, Bård Mæland,
mener det mirakuløse og overnaturlige vil havne i fokus. Han synes innpakningen er uheldig, men mener mye av innholdet til «Helbredelsesskolen» er
nøkternt. Foto: VID og NTB SCANPIX
Det er ikke bevist at mange blir
helbredet.
Rektor ved skolen, Egil Elling
Ellingsen, forteller at helbredelsesskolen foreløpig ikke har flere
enn fem søkere.
– Hva slags type helbredelse tilbyr dere å lære bort?
– Vi tror ikke at vi kan lære bort
helbredelse. Bare Gud kan helbrede, men vi kan lære folk å be for
syke på en god måte. Vårt fokus er
at alle gaver fra Gud er tilgjengelig og alle kristne kan be for helbredelse. Nådegave for helbredel-

se finnes, men det som er viktig
for oss er at alle kristne kan be for
syke. Jeg har ingen grunn til å betvile en nådegave, men vårt fokus
er at alle kan gjøre det, sier Ellingsen.

VGs avsløringer

Lørdag kunne VG, etter 16 skjulte
telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene
Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen, når de selger Guds
helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet.

Ellingsen mener at utilstrekkelig kommunisering av forbønn er
et grunnleggende problem som
skaper rom for at enkeltpersoner
kan ta mye plass, i stedet for at forbønn er noe vanlig som de fleste
kan få i kirken.
– Tar skolen avstand fra mirakelpredikantene?
– Jeg kjenner dem ikke godt nok
til å si det, men det som er kommet frem er fremmed for vår praksis. Jeg har ingen ønske om å mene mye om det. Jeg har ingen
grunnlag til å betvile deres moti-

– Alle tilbud som godkjennes etter voksenopplæringsloven kapittel fire, får statstilskudd. IMI-kirkens tilbud «Acta Helbredelsesskole», er et av tilbudene ved skolen, forklarer Engebretsen.
Det stiller visse krav til skolen,
og opplæringen må skje innenfor
grensene til voksenopplæringen.
Skolen må til enhver tid forholde
seg til læreplanen.
– Er det problematisk at studiet
markedsføres som en helbredelsesskole?
– Vi påpekte at navnet kunne
være misvisende for innholdet. Da
fikk vi en forklaring fra skolen hvor
de redegjorde for navnet, forklarer Engebretsen.
– Vi forholder oss til de vurderingene som ble gjort da vi godkjente tilbudet. Da understreket
vi at det var viktig at tilbudet ikke
blir promotert på en måte som gjør
at man kan misforstå innholdet i
kurset, sier Engebretsen
yasmin.sfrintzeris@vg.no
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Jurist ut mot Helsetilsynets håndtering av «mirakelpredikanter»:

– LOVEN HÅNDHEVES
IKKE GODT NOK
VG HELG
LØRDAG 16.
JULI.

Av MARTHA HOLMES,
MARIE KINGSRØD og ANNEMOR
LARSEN (foto)

Helsejurist og juridisk forsker Anne
Kjersti Befring mener Helsetilsynet og
påtalemyndigheten
er for passive, og at
det ikke det er nødvendig å endre loven
for å slå ned på «mirakelpredikanter».
Da VG forrige uke avdekket hvordan «mirakelpredikantene» SveinMagne Pedersen og Tom Roger
Edvardsen har solgt Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i
minuttet, strømmet det inn med
reaksjoner.
Den norske kirke tar sterkt avstand, legeforeningen var sjokkerte, og helseministeren sa han vil
se på lovverket med nye øyne. I
det har han fått støtte fra Helsetilsynet, som mener det er på sin plass
at politikerne vurderer lovverket.
Men Helsetilsynet har allerede
verktøy de kan bruke for å slå ned
på predikantene – de bare brukes
dem ikke godt nok, mener helsejurist og juridisk forsker Anne Kjersti Befring,
– Jeg synes det er rart at det snakkes om å endre loven, uten å se
nærmere på muligheter til å håndheve den. Mitt inntrykk er at Helsetilsynet og påtalemyndigheten
er ganske passive. Det kan skyldes
noe så enkelt som at de tror loven
ikke gjelder religiøs virksomhet,
men det gjør den jo, sier hun.

Nedprioriteres

Hun mener det virker som om s like
saker nedprioriteres av både helsemyndighetene og påtalemyndigheten.
Til VG har advokat John Christian Elden på vegne av SveinPedersen tidligere avvist at predikanten bryter loven.
Elden skriver til VG at «Stiftelsen driver ikke med virksomhet
som omfattes av lov om alternativ
behandling, og ingen trossamfunn
– mer enn leger – kan gi løfter om
å kurere alvorlig sykdom.»
Også Tom Roger Edvardsens
advokat Arnor Ilstad har overfor VG avvist at forbønnsvirksomheten er i strid med norsk
lov:
«Troende mennesker støtter sin
kirke og sine pastorer på forskjellige måter. Edvardsen har opptrådt
i henhold til norsk lov når det gjelder de bidrag som mottas i ovennevnte anledning.»
Helsetilsynet kan følge opp saker der de mener loven om alter-

OPPGITT: Jurist Anne Kjersti Befring mener Helsetilsynet og påtalemyndigheten bør gjøre mer.
nativ behandling er brutt, ved å
begjære at påtalemyndigheten følger dem opp. Det krever ingen politianmeldelse. Dette har de gjort
seks ganger siden 2011, opplyser
de.
Helsetilsynet har ikke begjært
påtale i sakene om Svein-Magne
Pedersen, eller Tom Roger Edvardsen.
Befring mener dette ikke er godt
nok:
– Etter lov om alternativ behandling, er det ikke nødvendig å påvise bedrageri for at det skal være
straffbart. Det er andre vurderingstemaer for å beskytte alvorlig syke. Jeg stusser over at ikke de ansvarlige for å håndheve lov om alternativ behandling umiddelbart
følger opp saken, sier hun.

Burde få konsekvenser

Hun mener antallet påtalebegjæringer siden 2011 er veldig lavt.
– Det kan tenkes at det er et behov for å plassere et tydelig ansvar
i helsetilsynet for å ha oversikt over
aktiviteten som rammes av loven.
Befring mener det burde få konsekvenser at mirakelpredikantene har benyttet seg av teletorg, selv

om de nå begge har bestemt seg
for å slutte med det. Hun mener
også helsetilsynet burde innta en
langt mer aktiv rolle enn de har
gjort i saker der religiøs virksomhet kobles til betaling og pengegaver.
– Det trenger ikke engang være
en konkret betaling. Kombinasjonen om at man gir løfter om at det
Gud gjør gjennom deg det kan føre til at du blir frisk, med betaling
eller pengegaver, mener jeg omfattes av loven.
Hun viser til en sak fra 1990-tallet, der en predikant ba for syke
og ikke krevde betaling, men sa at
pasienten kunne legge penger i en
ønskebrønn. Jo mer penger de la
igjen, jo mer følte de at de ble helbredet.
Hun har ingen tro på at loven
kan presisere grensen mot lovlig
religionsutøvelse, og sier grensen
kan trekkes med loven og forarbeidene til den i dag.

Alternativ behandling

VG har sendt Befrings kritikk til
Helsetilsynet, der direktør Jan
Fredrik Andresen svarer:
– Statens helsetilsyn la til grunn

at dette er alternativ behandling
da vi i anmodet politiet om å gripe
inn i saken i sin tid.
I ettertid har Helse- og omsorgsdepartementet uttalt at forbønn
og annen religiøs virksomhet faller utenfor.
Sett fra vårt ståsted er det sentrale å beskytte sårbare personer
og vil derfor anmode politiet på
nytt å vurdere forholdet om det
kommer nye opplysninger
Dette viser til da de anmeldte
Svein-Magne Pedersen for bedrageri og brudd på kvakksalverloven
i 1993. Anmeldelsen ble henlagt på
bevisets stilling i 1994. Helsetilsynet har ikke noe mer å tilføye til
kritikken fra Befring.
Riksadvokaten henviser til tidligere svar på spørsmål om hvorfor politiet ikke kan gi slike saker
høy prioritet:
– Vi har ikke gitt noen føringer
til politiets behandling av anmeldelser for overtredelse av loven
om alternativ behandling. Det har
ikke vært grunn til dette, blant annet på grunn av det meget beskjedne omfanget av anmeldelser, sa
Harald Strand, førstestatsadvokat
i Den høyere påtalemyndighet

Lov om alternativ
behandling
●●Lov om alternativ behandling
sier at alternative behandlerne
ikke får behandle allmennfarlige,
smittsomme sykdommer eller
alvorlige sykdommer, og at
markedsføringen skal være
nøktern og saklig.
●●Samtidig sier lovens forarbeider at «alminnelig religiøs
virksomhet som forbønn for
syke», ikke skal regnes som
alternativ behandling.
●●Forarbeidene sier også at noen
former for alternativ behandling
kan inneholde elementer av
religiøs tro:
●●«Ved vurderingen av om man
står overfor alminnelig religiøs
aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante momenter
blant annet være hva som er
grunnlaget for handlingen, i
hvilken sammenheng handlingen
finner sted, om det dreier seg om
en profesjonell virksomhet, om
det ytes vederlag, og i så fall
vederlagets størrelse og form.»
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Helsetilsynet snur: Beg
i sakene til «mirakelpr
FREDAG 6. JULI 2018

Av MARTHA HOLMES

Helsetilsynet fikk forrige uke kritikk for å ikke
kreve at påtalemyndigheten går inn i sakene
til «mirakelpredikantene». Nå har de tatt en ny
vurdering, men vil ikke si hvorfor.
En påtalebegjæring betyr at man krever at et straffbart forhol d påtales av
det offentlige, altså at man ber påtalemyndigheten om å reise straffesak.
At Helsetilsynet har tatt en ny vurdering, kommer frem i et skriftlig svar
helseminister Bent Høie har gitt Arbeiderpartiet. De krevde en avklaring
fra statsråden om han ville kreve at
Helsetilsynet skal følge opp VGs avsløringer om «mirakelpredikantene».
– Jeg har fått opplyst at Statens helsetilsyn allerede har foretatt en ny
vurdering av dette spørsmålet og at
de etter det har begjært påtale, svarer helseministeren.
Da VG snakket med Helsetilsynet forrige uke, hadde de ikke begjært påtale
i sakene til predikantene Svein-Magne
Pedersen eller Tom Roger Edvardsen.
Nå har de altså snudd, men de vil ikke
si hvorfor.

Gråsone i loven

Etter VGs avsløring om mirakelpredikantene, ble Bent Høie rystet, og sa
han ville se på lovverket med nye øyne. I det fikk han støtte fra Helsetilsynet. De mente det er på sin plass at politikerne vurderer lovverket, fordi det
er et for stort gråsone-rom i loven der
man kan gjemme seg bak religionsfriheten.
Dette fikk jurist Anne Kjersti Befring til å reagere kraftig: Forrige uke
gikk hun hardt ut mot Helsetilsynet i
VG, og sa at det ikke stemmer at det er
nødvendig å endre loven for å slå ned
på mirakelpredikanter. Hun mener både Helsetilsynet og påtalemyndigheten er passive. I saken svarte Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen:
– Statens helsetilsyn la til grunn at
dette er alternativ behandling da vi i
anmodet politiet om å gripe inn i saken i sin tid (i 1993, journ.anm.). I ettertid har Helse- og omsorgsdepartementet uttalt at forbønn og annen

Dette strides det om
●●Lov om alternativ behandling sier
at alternative behandlerne ikke får
behandle allmennfarlige, smittsomme
sykdommer eller alvorlige sykdommer, og at markedsføringen skal være
nøktern og saklig.
●●Kjernen i striden om loven, er at
lovens forarbeider samtidig sier at
«alminnelig religiøs virksomhet som
forbønn for syke», ikke skal regnes
som alternativ behandling.
●●Forarbeidene sier også at: «Ved
vurderingen av om man står overfor
alminnelig religiøs aktivitet eller
behandlingsvirksomhet, vil relevante
momenter blant annet være hva som
er grunnlaget for handlingen, i hvilken
sammenheng handlingen finner sted,
om det dreier seg om en profesjonell
virksomhet, om det ytes vederlag, og i
så fall vederlagets størrelse og form».

religiøs virksomhet faller utenfor. Sett
fra vårt ståsted er det sentrale å beskytte sårbare personer og vil derfor
anmode politiet på nytt å vurdere forholdet om det kommer nye opplysninger.

– Ny vurdering

I går bekreftet assisterende direktør
Heidi Merete Rudi i Helsetilsynet til
VG at de har begjært påtale i sakene
til begge predikantene VG har skrevet om:
– Vi har gjort en ny vurdering i saken, sier Rudi.
– Var det noen nye opplysninger som
lå til grunn for det, eller har dere tatt en
ny vurdering av det som allerede var
kjent?
– Det vil jeg ikke gå inn på, sier Rudi.
Hun vil heller ikke kommentere
hva som gjør at Helsetilsynet har vurdert at de vil begjære påtale nå, mens
de ikke ville det på et tidligere tidspunkt.

– Ulovlig markedsføring

Forbrukertilsynet, som fører tilsyn
med markedsføring av varer og tjenester, konkluderte for to uker siden
med at de mener Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen bryter
loven om alternativ behandling, og
at de driver ulovlig markedsføring.
De fikk frist til 10. juli med å endre eller stanse markedsføringen.
– Predikantene reklamerer med uttalelser fra fornøyde kunder, såkalte
vitnesbyrd, som sier de har blitt friske fra alle mulige sykdommer. Dette
er ulovlig. Når virksomheten deres
anses som alternativ behandling, kan
de ikke gi uttrykk for at bønn kan bidra til å kurere konkrete sykdommer,
sa direktør og jurist Elisabeth Lier
Haugseth i Forbrukertilsynet da til
VG.
– Har dere tatt noen av de samme vurderingene som forbrukertilsynet har lagt
til grunn om reklamen?
– Du får ikke noe mer ut av meg om
dette, sier Rudi i Helsetilsynet.

MILLIONBUSINESS: Med Guds bønn får Svein-Magne Pedersen (70) millioninntekter ved å tilby helbredelse over tel

– På trygg grunn

Advokat John Christian Elden skriver på vegne av Svein-Magen Pedersen en SMS til VG om at Helsetilsynet
nå har valgt å begjære påtale i saken.
– Helsetilsynets oppfatning er intet nytt. Det er tilbakevist av påtalemyndigheten tidligere. Pedersen føler seg på trygg grunn da han ikke
driver medisinsk virksomhet eller juridisk helbredelse, og heller ikke har
noen planer om dette.
Begge predikantenes advokater mener at virksomheten ikke bryter med
norsk lov.
Helsetilsynet anmeldte Svein-Magne Pedersen for bedrageri og brudd
på kvakksalverloven i 1993. Anmeldelsen ble henlagt på bevisets stilling
i 1994. Helsetilsynet har ikke anmeldt
Tom Roger Edvardsen tidligere.
martha.holmes@vg.no

RISIKERER PÅTALE: Får Helsetilsynet det som de vil,
kan påtalemyndigheten etterforske helbredelsesvirksomheten til Tom Roger Edvardsen. Foto: PER LANGEVEI

RYSTET: Etter VG-avsløringene uttalte
helseminister Bent Høie at han var rystet,
og sa han ville se på lovverket med nye
øyne. Foto: ANNEMOR LARSEN
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gjærer påtale
redikantene»
FREDAG 6. JULI 2018

Økte beslag
av heroin

Tolletaten har beslaglagt mer kokain, heroin og syntetisk
narkotika første halvår 2018 enn på samme tid i fjor.
Syntetisk framstilt narkotika kan være inntil 10.000
ganger sterkere enn tradisjonelt narkotika og kan være
dødelig selv i små doser.
Etter flere år med økte beslag av alkohol, er det nå en
reduksjon av alkoholbeslaget så langt i år. Det har ikke
vært beslag av store partier i år, og Tolletaten mistenker
at alkohol forsøkes smugles inn i mindre mengder i hver
last. (NTB) Foto: TOLLVESENET

TYRKISK
SOLDAT FÅR
ASYL I HELLAS

lefon – til 14 kroner minuttet. Nå ønsker helsetilsynet at påtalemyndigheten skal se på virksomheten. Foto: PAUL S. AMUNDSEN

Nok en tyrkisk soldat har fått
innvilget asyl i Hellas. Dermed
er tre av en gruppe på åtte
offiserer som flyktet etter
kuppforsøket i 2016, gitt asyl.
Advokater sier at innvilgingen av asyl til den tredje soldaten, burde skape presedens
også for de resterende fem.
Alle åtte ble løslatt fra varetekt i mai og befinner seg
på hemmelig sted, skriver
avisa Ekathimerini. (NTB)

BER BØNDER
VENTE MED
SLAKTING

Tine har satt i gang flere tiltak
for å hjelpe bønder som sliter
med fôrmangel. De ber bønder
vente med å slakte dyrene.
Bøndene fortviler over den
verste sommertørken siden
1947. Tørken fører til dårlige
fôr- og kornavlinger for bøndene.For å få en oversikt over
situasjonen har Tine gjort en
undersøkelse av førsteslåtten
ved flere gårdsbruk, skriver
Nationen. (NTB)

Priser før avgiftsøkning!
Vi har et begrenset antall C350e-E350e og
GLC350e plug in hybrid til gamle
betingelser og da svært gunstige priser.
Kontakt selger direkte :
Lars Emil Olsberg 92495701
Gaute Gerner
91006224

lars@starautoco.no
gaute@starautoco.no

Innbytte alle merker

Intelligent plug-in hybrid
Drivstoﬀorbruk bl. kjøring: 0,21-0,57 l/mil. CO2-utslipp 48-133 g/km. Bildet kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS.

StarAutoco, avd. Lørenskog. Solheimveien 62, tlf.: 67 97 97 97, www.starautoco.no
Man-fre: 8-17, tors 8-19, lør 10-15.
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– Jeg fikk ingen form
for trøst, ingen forklaring
på hvorfor jeg ikke ble
helbredet. Jeg ble overlatt
til meg selv og ensomheten...

RINGTE MIRAKELPREDIKA
JEG MEG FØR JEG HADDE

FØLTE TOMHET: Kjetil Dybvik er rammet av diabetes type 1 og søkte hjelp hos Svein-Magne Pedersen. Han forteller at han ikke opplevde helbredelse etter bønnen.

Av MARIE KINGSRØD
og ANNEMOR LARSEN (foto)

Det er mørkt når han får tre frem
til scenen, sammen med de andre som har kølapp i samme farge. Der oppe venter helbredelsesevangelisten på dem.
Kjetil husker ikke hvordan bønnen foregikk, men han husker
følelsen etterpå. Ved midnatt, når
han går ut av menighetslokalene, føler han ingenting. Bare tomhet. Sykdommen hans er ikke
borte.

Kjetil Dybvik fryktet
at han skulle miste
synet og oppsøkte
«mirakelpredikant»
Svein-Magne Pedersen i et desperat forsøk på å bli helbredet. Ifølge ham ble de
vonde følelsene han Slutter
De siste par ukene har VG fortalt
historien om mirakelpredikantene
satt med vanskeliSvein-Magne Pedersen og Tom Rogere etter møtene.
ger Edvardsen. Begge har tilbudt
I et bedehus på Vestlandet har
Kjetil Dybvik ventet i flere timer
på Svein-Magne Pedersens bønn.

forbønn over telefon, til 14 kroner
minuttet. Etter VGs avsløringer har
begge uttalt at de kommer til å leg-

ge ned teletorgtjenesten sin fra august.
Kjetil Dybvik er en av mange
som har valgt å oppsøke Pedersen for hjelp mot sykdom. Han
forteller til VG at han både har
blitt bedt for på mirakelmøter og
over telefon.
Småbarnsfaren har vært rammet av diabetes type 1 siden han
var barn, og fikk følgesykdommer. I tyveårene, da legene sa at
han sto i fare for å miste synet,
følte Kjetil på en intens frykt. Han
kom sent igang med behandling,
og det kunne vippe begge veier.
– Det var en reell mulighet for
at jeg kunne bli blind. Jeg ble panisk og gikk inn i en depresjon.
Han dro på mirakelmøtet fordi han ikke hadde noe å tape, som

han sier. Men da ingenting skjedde etter bønnene, ble han nedslått
og opphengt i egne tanker: Er det
jeg som ikke er bra nok? Tror jeg
ikke nok? Det er selvfølgelig ikke
Svein-Magne Pedersen det er noe
galt med.
– Jeg fikk ingen form for trøst,
ingen forklaring på hvorfor jeg ikke
ble helbredet. Jeg ble overlatt til
meg selv og ensomheten, med en
sterk følelse av å være skuffet og
alene.

Kunne bli blind

I stuen til Kjetil i Sandefjord er verandadøren åpen, sommerbrisen
blafrer i gardinene. Kjøleskapsdøren er dekorert med barnetegninger.
Nå er Kjetil lektor, småbarnspap-

pa og i 40-årene. Det er mange år
siden han fikk sin siste bønn av Pedersen, forteller han, men nå vil
han være åpen om sin historie. Han
sier han føler seg utnyttet av predikanten.
– Når du er i en desperat situasjon, gjør du ting du ellers aldri ville gjort, sier han.
Da Kjetil hørte om at Pedersen
skulle ha møte, klarte han ikke la
være å gi det en sjanse.
Etter nærmere ettertanke i dag,
sier han:
– Dette er en industri jeg ikke har
sansen for. Pedersen tar ikke nok
hensyn til at han jobber med syke
og desperate mennesker, mener
Dybvik.
Han forteller at han ringte forbønnstelefonen flere ganger. Han reiste
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LØRDAG 30. JUNI 2018

Ringte mirakelpredikant:

«Heldigvis ga jeg
meg før jeg hadde
tømt kontoen»
Av MARIE KINGSRØD og
ANNEMOR LARSEN (foto)

Kjetil Dybvik fryktet
at han skulle miste
synet og opp
søkte «mirakel
predikant» SveinMagne P
 edersen i et
desperat forsøk på å
bli helbredet. Ifølge
ham ble de vonde
følelsene han satt
med vanskeligere
etter møtene.
I et bedehus på Vestlandet har Kjetil Dybvik ventet i flere timer på
Svein-Magne Pedersens bønn. Det
er mørkt når han får tre frem til scenen, sammen med de andre som har
kølapp i samme farge. Der oppe venter helbredelsesevangelisten på dem.
Kjetil husker ikke hvordan bønnen foregikk, men han husker følelsen etterpå. Ved midnatt, når
han går ut av menighetslokalene,
føler han ingenting. Bare tomhet.
Sykdommen hans er ikke borte.
De siste par ukene har VG fortalt historien om mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom
Roger Edvardsen. Begge har til-

budt forbønn over telefon, til 14
kroner minuttet. Etter VGs avsløringer har begge uttalt at de kommer til å legge ned teletorgtjenesten sin fra august.
Kjetil Dybvik er en av mange som
har valgt å oppsøke Pedersen for
hjelp mot sykdom. Han forteller
til VG at han både har blitt bedt for
på mirakelmøter og over telefon.

Diabetes-rammet

Småbarnsfaren har vært rammet
av diabetes type 1 siden han var
barn, og fikk følgesykdommer. I
tyveårene, da legene sa at han sto
i fare for å miste synet, følte Kjetil
på en intens frykt. Han kom sent
i gang med behandling, og det kunne vippe begge veier.
– Det var en reell mulighet for
at jeg kunne bli blind. Jeg ble panisk og gikk inn i en depresjon.
Han dro på mirakelmøtet fordi
han ikke hadde noe å tape, som
han sier. Men da ingenting skjedde etter bønnene, ble han nedslått
og opphengt i egne tanker: Er det
jeg som ikke er bra nok? Tror jeg
ikke nok? Det er selvfølgelig ikke
Svein-Magne Pedersen det er noe
galt med.
– Jeg fikk ingen form for trøst, ingen forklaring på hvorfor jeg ikke
ble helbredet. Jeg ble overlatt til meg
selv og ensomheten, med en sterk
følelse av å være skuffet og alene.

I stuen til Kjetil i Sandefjord er
verandadøren åpen, sommerbrisen blafrer i gardinene. Kjøleskapsdøren er dekorert med barnetegninger.
Nå er Kjetil lektor, småbarnspappa og i 40-årene. Det er mange år
siden han fikk sin siste bønn av Pedersen, forteller han, men nå vil
han være åpen om sin historie. Han
sier han føler seg utnyttet av predikanten.
– Når du er i en desperat situasjon, gjør du ting du ellers aldri ville gjort, sier han.
Da Kjetil hørte om at Pedersen
skulle ha møte, klarte han ikke la
være å gi det en sjanse.
Etter nærmere ettertanke i dag,
sier han:
– Dette er en industri jeg ikke
har sansen for. Pedersen tar ikke
nok hensyn til at han jobber med
syke og desperate mennesker, mener Dybvik.

Skyldfølelse og skam

Han forteller at han ringte forbønnstelefonen flere ganger. Han reiste
med buss og tog over natten for å
komme til Vennesla på Sørlandet,
der han skulle møte opp på kontoret til Pedersen. Men hver gang han
ble bedt for, følte han det samme:
Han hadde det mer vondt nå enn
før.
Da han la på røret til predikan-

tens 820-nummer, og han fremdeles ikke følte seg friskere, hadde han en tomhetsfølelse i brystet,
forteller han.
– Heldigvis ga jeg meg før jeg
hadde tømt kontoen. Men det kan
du nok finne på å gjøre, når du er
desperat.
Svein-Magne Pedersen har i sitt
tilsvar til VG flere ganger understreket at han ikke lover helbredelse, men gir forbønn til de som
måtte ønske det.
I forrige uke stilte Pedersen til
debatt, blant annet sammen med
den kristne avisen Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk. Her ble Pedersen konfrontert av Selbekk for
å ta seg betalt av mennesker i sårbare situasjoner, som øyner håp
om helbredelse.
– Svein-Magne, du er i kontakt
med disse ofte dødssyke fortvilte
menneskene. Og da er det noe veldig dypt problematisk med at disse skal betale, sa Selbekk, henvendt
til Svein-Magne Pedersen.
– De betaler jo hos legen, svarte
Pedersen, og fortsatte:
– Legen gir håp gjennom medisiner. Jeg gir håp gjennom Guds
løfter.

– Ingen quick fix

Kjetil er også blitt bedt for i Den
norske kirke. Han beskriver at det
bare var han og en prest i et stille

rom. Det ble forklart både i forkant
og etterkant at det ikke er sikkert
at noen helbredelse inntreffer.
– Det er ikke sånn quick-fix-greier. Det er ikke sånn Gud er. Pedersen fremstiller helbredelse som normalen. Det fører til at folk som henvender seg til ham, og ikke blir helbredet, sitter igjen med svarteper,
skyldfølelse og skam, tror Kjetil.
Han skyver brillene opp på hodet:
– Jeg tror fremdeles på Gud, men
jeg tror ikke på Svein-Magne Pedersen. Gud har gjort meg mye godt.
Pedersen har gjort vondt verre.

Avviser kritikken

VG har vært i kontakt med SveinMagne Pedersen og hans advokat,
John Christian Elden, i forbindelse med intervjuet med Kjetil Dybvik.
– Det er nokså åpenbart at Pedersen ikke driver med helbredelse eller behandling. Han er religiøs og jobber med tro, håp og kjærlighet. Han kan aldri garantere noe
medisinsk resultat, men bare gode
tanker slik enhver religion er bygget opp, skriver Elden, på vegne
av Pedersen, i en e-post til VG.
– Det blir som å si at du føler deg
snytt fordi Snåsamannen ikke gjorde deg frisk. De fleste skjønner at
det ikke kan ligge noen garantier
i forbønn.

Prisant. fra 1.990.000,- + omk.
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Leder

Miraklenes
tid er over
●●Om ikke Helsetilsynet skal ta tak i de til dels grove
forholdene VGs avsløringer dokumenterte, hvem
skulle da gjøre det?
●●Før helgen ble det kjent at Helsetilsynet har snudd
og nå begjærer etterforskning i saken om «Mirakelpredikantene» som VG avslørte i juni. Tilsynet ville
opprinnelig ikke foreta seg noe i saken, og vil nå
ikke fortelle hvorfor de har snudd. «Vi har gjort en
ny vurdering i saken» er den ordknappe beskjeden
direktør Heidi Merete Rudi i Helsetilsynet gir til VG.
Forbrukertilsynet har imidlertid allerede konkludert med at de mener predikantene Svein-Magne
Pedersen og Tom Roger Edvardsen driver ulovlig
markedsføring, og at de bryter lov om alternativ
behandling.
●●Helsetilsynet får selv vurdere hvor tett de vil
holde kortene. Vi tror det er bra at de gjennom
begjæringen i det minste stadfester at dette er deres
ansvar. For om ikke Helsetilsynet skal ta tak i de til
dels grove forholdene VGs avsløringer dokumenterte, hvem skulle da gjøre det? Når mennesker uten
noen form for medisinsk kompetanse driver en
virksomhet hvor det bokstavelig talt forkynnes at
alvorlige, livstruende og smertefulle sykdommer
som kreft skyldes demoniske krefter som kan
fordrives ved bønn, da er det helsemyndighetenes
klare plikt å gripe inn.
●●Noen, ikke minst predikantene selv, viser til
trosfriheten og tradisjonen med å gå i forbønn for
medmennesker som lider. Forarbeidene til loven om
alternativ behandling, som erstattet den gamle
«kvakksalverloven» i 2003, slo fast at forbønn for
syke ikke er å regne som alternativ behandling. Men
de samme forarbeidene fastslår også at det er ikke
nok at behandlingen inneholder «elementer av
livssyn, verdensbilde eller religiøs tro» for å kunne
unngå å bli ansett som alternativ «behandling».
Preses i Den norske kirke, Helga Haugland Bygfuglien skriver i en kronikk i VG at bønn ikke er et
magisk ritual, hvor pålegger Gud å utføre bestemte
handlinger. Og at praksisen med å blande makt,
økonomi og teologi bærer galt av sted i alle ledd.
●●Dette er det helsemyndighetenes jobb å ordne opp
i. Og vi håper torsdagens begjæring er et signal om
at det vil man nå begynne å gjøre.

Nullstilling neste

●●Nettstedet Resett fikk et underskudd på en
million kroner i fjor.
●●De får få milliardær-backerne sine til å trykke på
reset-knappen.

Eliten var
liten, men nå
er den stor
Eliten pleide å være en eksklusiv klubb.
Men nå er den alle vi ikke liker.

AKKURAT NÅ

«M

iljøeliten
overkjører
folket», skrev
Senterpartiets
leder, Trygve
Slagsvold
Vedum i en kronikk i denne
avisen for en drøy uke siden. Jeg
har en liten mistanke om at det
er slike overskrifter man lærer å
sette på skrivekurs om dagen,
for å bli hørt i samfunnsdebatten. Finn en gruppe, en idé, et
segment, en organisasjon du
ikke liker. Heng på -eliten som
en bjelle på katten. Og slå så fast
at de overkjører «folket».

«Kultureliten overkjører
folket». «Medie-eliten

overkjører folket». «Oslo-eliten
overkjører folket». «Bistands-eliten overkjører folket». «Metooeliten overkjører folket».
«Homo-eliten overkjører folket».
Begrep som «romfolk-eliten»
og «asylsøker-eliten» bobler
under overflaten på sosiale
medier. Det er bare å påstå at de
overkjører folket, så er du godt i
gang med en kronikk.
Ideen om en eksklusiv elite på
toppen av samfunnet som spiser
kake og bader i champagne i
total ignoranse om massenes
lidelser, har pustet på misnøyens
glør og antent folkelige opprør
siden den franske revolusjonen.

Begrepet er et av kjernepunktene i populismen både til høyre
og venstre som «folkets» motpol
og fiende. Og tradisjonelt var det
den samme eliten som ble
angrepet fra begge kanter: De
kongelige, presteskapet,
bankene, politikerne, etc.
Den nye høyrepopulismen de
siste 15–20 årene har imidlertid
utvidet elitebegrepet kraftig for
å få det til å omfatte flest mulig
av de man ikke liker. Og
venstrepopulistene halser etter i
håp om at elite-fokuset skal
kaste av seg på deres side også.
«Norge er styrt av en Ap-elite»

slo Fremskrittspartiets Per
Sandberg fast i Klassekampen i
2009. «En sosialistisk elite med
eksklusive vaner kontrollerer
fagbevegelsen, NHO, mediene,
utdanningsinstitusjonene,
forskningen, og lever sine liv
langt fra vanlige arbeidsfolk».
Trekker du fra ordet «sosialistisk», var det slik AKP-bevegelsen ytret seg på 1970-tallet.

I dag, syv år etter Sandbergs

påstand, sitter anti-elitistene ved
makten i Norge, i USA og i en
rekke andre land i verden.
Bevegelsens fyrtårn er verdens
mektigste mann, Donald Trump,
som selv ble født inn til privilegier, nettverk og rikdom som er de
aller færreste forunt.
I 2016 kom han til makten ved
å hamre løs på elitene og de
privilegerte klasser. Her hjemme
har samfunnstopper som
daværende statsråd Sylvi
Listhaug og finansmilliardæren
Øystein Stray Spetalen, begge
gått til angrep på «eliten».
Man kan selvfølgelig le av
hvordan begrepet er i ferd med å
miste sin mening. Men det
underliggende premisset er
alvorlig nok: Det er ikke
nødvendigvis de synlige
symbolene på makt, penger og
innflytelse som styrer landet,
men en skjult elite, strategisk
plassert rundt i «næringsliv,
politikk, medier og forvaltningen», ifølge Spetalen.

Og hvis USAs president i
likhet med stortingspolitikere,
statsråder og Norges rikeste ikke
er gullkort-medlemmer av
eliten, betyr det at vi har en
hemmelig verdensorden som
styrer landet (og verden) på
udemokratisk vis.
Nå har for så vidt alle samfunn, bortsett fra de mest
kaotiske «failed states» som
tyranniseres under kaos og
krigsherrer, vært styrt av
nasjonens elite. De fleste vil jo
ønske at landet man bor i skal
styres av de beste og smarteste,
kort sagt selve eliten innen alle
grener av forvaltningen.
Å mene at dette dessverre ikke

«De fleste vil jo ønske at landet
man bor i skal styres av de beste
og smarteste, kort sagt selve eliten
innen alle grener av forvaltningen.»

er tilfellet, at samfunnet styres
av middelmådigheter som bør
skiftes ut, er selve kjernen i all
politisk kamp.
Og å beskylde politiske
motstandere for ikke å forstå
hvordan vanlige folk har det, er
en del av den samme liturgien.
Men dagens populister hevder
altså at eliten befinner seg
utenfor de forum hvor formelle
beslutningene skal fattes. Og på
vanlig populistisk vis, kobler
man det hele med en sentimental forestilling om hvordan alt
var bedre før.

Det er også en diskutabel
påstand. Epoken hvor eliten
hadde mindre makt må nødvendigvis ha utspilt seg i løpet av de
siste hundre årene, etter at
allmenn stemmerett ble innført.
Men selv i Gerhardsen-epoken,
som nå seiler opp som en slags
sentimental norsk gullalder i
den norske populismens
evangelium, var elitistene i
flertall.
2/3 av den første rene Ap-regjering etter krigen hadde
embetsmannseksamen. Mens
bare 1/3 av Jens Stoltenbergs
første regjering hadde noe
tilsvarende.
Som journalisten og skribenten Maren Sæbø skriver på
Facebook: «Det er interessant at
det er utdanningsrevolusjonen
som fører til denne nye utbredelsen av «elite» som skjellsord.
Våre foreldre, unger av arbeidere, småbønder, fiskere og
whatnot, inntok Blindern og
demokratiserte utdanningen.
Idag er det deres generasjon
(1968) som får skylda for å ha
ødelagt alt for «den jevne mann»
av folk som liker å lage elitebegreper».
For det er med eliten som det
er med resten av det norske
samfunnet: Alle skal med, til
syvende og sist.

Anders Giæver
Twitter: @VGAnders
anders.giaver@vg.no
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«MIRAKELPREDIKANTENE»
«MIRAKELPREDIKANTENE»

«MIRAKELPREDIKANT» EDVARDSEN:
SKAL LEGGE NED TELETORG-TJENESTEN
Av MARTHA HOLMES og MARIE
KINGSRØD

Tom Roger Edvardsen sier han vil
legge ned teletorgtjenesten, der VG
har dokumentert at
han har solgt «Guds
helbredelse» over
telefon til 14 kroner i
minuttet.
Det skriver Edvardsen i en mail til
VG, der han kritiserer VGs dekning
av hans virksomhet.
«Vår organisasjon har valgt å avslutte bruken av telefoni knyttet
til teletorgtjenesten med virkning
fra 1. august 2018», skriver han.
Det var lørdag at VG, etter 16
skjulte telefonopptak, kunne avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. VG
dokumenterte hvordan predikantene selger «Guds helbredelse»
over telefon til 14 kroner i minuttet.
– Det er fint at han legger ned
teletorgtjenesten. Med lovens grensedragning mot alminnelig forbønn og religiøs virksomhet, er det
viktig moment om det er en betalingsvirksomhet eller ikke. Teletorgtjenester med formål om å helbrede sykdommer rammes av lov
om alternativ behandling, uansett
hva det kalles, sier jurist og tidligere kontorsjef i Helsedirektoratet, Anne Kjersti Befring.
I mailen til VG understreker Edvardsen at det ikke er han som helbreder, men Gud: «Vi har aldri behandlet noen, men etter deres eget
ønske så ber vi for dem som ønsker det, så må vi legge den videre
utviklingen i Guds hender».

«Mye er blitt skrevet i VG og andre aviser de siste dagene angående bønn og helbredelse, teletorg og diverse. Det er beklagelig
når VG har mulighet til å se hva
vi skriver i våre blader, at de ikke
har fått dette med seg, at leserne
av bladet vårt «Helbredet» kan
ringe et telefonnummer som ikke
er teletorg. Vi fikk en oversikt fra
Lørdagvår
16. juni
2018
teletorgleverandøren
i går
som viser at i 2017 så var inntektene våre på de to 820 numrene
på kun kr 16 908,- eks. mva.
Akkurat nå mottok jeg en telefon fra en som får bladet vårt, og
også fra flere av våre lesere,«Det
at VG er stoffer i cellegiften
burde be oss om unnskyldning
som gir deg kreft.»
for dette at vi tjener millioner. Det
er åtte og et halvt år siden vi sluttet med teletorgtjeneste på vår
forbønnstelefon. For dere som er
interessert i predikanters inntekter, så kan jeg opplyse om at vi
bor i en garasje på 50 m2 og 20 m2
med oppbevaringsplass. Så vi skal
ikke ha det på oss at vi har beriket oss på syke mennesker. Teletorg har liten betydning for oss.
Vi har kun hatt dette som et kontaktpunkt for dem som ikke kjenner vårt arbeid. I den forbindelse, siden VG er opptatt av å undersøke betalingstjenester via teletorg, så burde de sjekke alle som
driver innenfor dette markedet.
Vår organisasjon har valgt å avslutte bruken av telefoni knyttet
til teletorgtjenesten med virkning
fra 1. august 2018. (I juli måned
er omsorgstelefonen stengt.) Vi
velger å tro at de som setter pris
på denne tjenesten sender en støtte til arbeidet vårt.
Vi sitter 96 timer per måned på
vår omsorgstelefon. Vi har ikke
trygd noen av oss. Siden VG refererte til Bibelen i et sitat, så står
det også at en arbeider er sin lønn
verd. Det er tusener på tusener
av folk i Norge som leser sin bibel og har tro på Gud.
Jeg takker Gud for både prester, pastorer og forkynnere, samt
menigheter og organisasjoner som
driver med omsorgsarbeid for å
gjøre folks hverdag lettere. Her
er det massevis av arbeid som legges ned både frivillig og lønnet.
Jeg mener det er bra å gjøre frivillig arbeid i slikt henseende.
Men en kan ikke bare basere det
slik.
De som har vært hos oss vet hva
vi står for. Det skal være kjent for
dere lesere at vi takker Gud for
leger og helsepersonell. Det har
vi alltid gjort.
Det er ikke vanskelig å få tak i
informasjon om hvor mange dødsfall og feiloperasjoner som skjer
på sykehusene.
Selv om det ser ut til at VG setter vår virksomhet opp mot helsevesenet, så takker vi både Gud
og leger for deres arbeide.
Når mennesker spør oss om medisin, hva mener du? Så sier vi
helt enkelt at: «Det må du ta opp
med din lege.» Vi sier også at: «Alt
det Gud gjør det tåler en legesjekk.»
Det har ikke kommet frem, slik
VG sa til oss i kontakt for en tid
siden, at de skulle skrive en positiv sak i avisen om helbredelse.
Det er ensidig, og midt oppi dette så er det mennesker som

Forbrukertilsynet: Er ulovlig!
Dette skriver Forbrukertilsynet i brev til predikantene:

MiRaKLER TiL SaLGS

PRIS: Dette var den annonserte prisen på høyfjellshotellet
under omsorg og helbredelsesdager i vinter.

– Liten betydning

Edvardsen skriver i mailen til VG
at det er beklagelig at VG ikke skriver at det står i misjonens blad «Helbredet» at leserne kan ringe et nummer som ikke koster penger:
«Det er åtte og et halvt år siden
vi sluttet med teletorgtjeneste på
vår forbønnstelefon (...) Teletorg
har liten betydning for oss. Vi har
kun hatt dette som et kontaktpunkt
for dem som ikke kjenner vårt arbeid.»
Edvardsen hevder i mailen til VG
om teletorg-tjenesten at: «Vi fikk
en oversikt fra teletorgleverandøren vår i går som viser at i 2017 så
var inntektene våre på de to 820
numrene på kun kr 16.908,- eks.
mva.».

«Salvation is good business.
Veeeldig god business.»

Tom Roger
Edvardsen
svarer:

Med Guds bønn får Svein-Magne Pedersen (70) millioninntekter ved å tilby
helbredelse av AIDS og kreft over telefonen – til 14 kroner i minuttet.
VG har gjort skjulte opptak som
avslører hva predikanten sier til alvorlig syke mennesker.

●●I markedsføringen brukes det påstander og
vitnesbyrd om at forbønn fra Tom Roger Edvardsen kan helbrede konkrete sykdommer og lidelser,
også alvorlige sykdommer og lidelser som Kols og
Schizofreni. Forbrukertilsynet finner at praksisen
er i strid med forskrift om alternativ behandling av
sykdom (...).
●●Misjonen Jesus Leger markedsfører flere steder
at man behandler kreft. Vitnesbyrdene på hjemmesiden «Kreftkulen forsvant», «Miraklet i mitt liv –
Legedom nr. 3 – 2018», «Miraklet i mitt liv – Legedom nr. 1 – 2018» og «Enok hadde kreft i skjelettet:
– Nå er jeg kreftfri!» gir tydelig inntrykk av at kreft
kan behandles og helbredes gjennom behandlingen fra Misjonen Jesus Leger – forbønn fra
Svein-Magne Pedersen. (...) Kreft er en alvorlig
sykdom, og kun kan behandles av helsepersonell
(...).

RISIKERER
MILLION-BØTER
Driver «mirakelhotellet»

VG har 16 telefonopptak av samtaler som to kvinner med uhelbredelig sykdom har hatt med de to
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mirakelpredikantene. Den første
samtalen kreftsyke Cecilie Løvaas
hadde med Edvardsen, varte i 36
minutter og kostet 565.75 kr. Dette viser fakturaen fra mobilselskapet.
Edvardsen eier Stølsdokken Hotell, som omtales som «mirakelhotellet» på selskapets nettsider. «Du

som leser i bladet om alle underne, miraklene og helbredelsene
burde snarest tenke på å investere
i egen helse ved å komme til dette
stedet», skriver han om hotellets
helbredelseskonferanse i bladet
«Helbredet».
Til VG skriver Edvardsen at han
har blitt sitert i feil angående pri-

sen for en weekend på helbredelses-hotellet, på 4800 kr.:
«Sannheten er at i våre omsorgskonferanser så er prisen pr. pers.
i dobbeltrom for 4 dager kr 4200.inkludert helpensjon», skriver han.
«Så er det slik at de som kommer her på våre omsorgsdager kan
jo for eksempel ligge på andre ho-

teller, og det har vi foreslått, hvor
folk sier at de tror det totalt sett
blir billigere å ligge hos oss. Vi tar
inn frivillige kollekt i møtene. Det
kan jo folk gjøre som de vil med»,
skriver Edvardsen i mailen til VG.
VG har tatt kontakt med SveinMagne Pedersens advokat, John
Christian Elden, som skriver i en

sms at Pedersen foreløpig ikke har
vurdert å legge ned sin teletorgtjeneste.
På vegne av Svein-Magne Pedersen har John Christian Elden også
tidligere avvist at Pedersen bryter loven gjennom sin virksomhet.

TELETORG: Slik annonseres teletorg-tjenesten på misjonens nettsted. Her fremgår det blant annet at
forbønnstelefonen koster 14 kr. minuttet.

Nå vil jurister stoppe mirakelbusinessen.

●●Etter forskriften § 2 tredje ledd er det som nevnt
forbudt å markedsføre behandlingsformer eller
behandling av sykdommer eller lidelser som
alternative behandlere ikke har lov til å utøve eller
behandle. Forbrukertilsynet finner at ovennevnte
markedsføring er i strid med forskriften (...).

...men mirakelpredikantene vil ikke stanse reklamen
Av MARTHA HOLMES og MARIE KINGSRØD

Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen har ikke stanset
den omstridte markedsføringen av sine helbredelsesvirksomheter. De bestrider at markedsføringen er ulovlig.
Dermed risikerer de fortsatt millionbøter.
Etter VGs avsløringer om «mirakelpredikantene» Svein Magne
Pedersen og Tom Roger Edvardsen før sommeren, konkluderte
Forbrukertilsynet med at de driver ulovlig markedsføring av tilbud rettet mot syke mennesker.
Predikantene fikk i juni et brev
fra Forbrukertilsynet med beskjed
om å endre markedsføringen innen
10. juli. De hadde også mulighet til
å bestride dette, og gi et tilsvar.
Dette har de begge valgt å gjøre.
I brevene Forbrukertilsynet
sendte til predikantene i juni, henviste de til at misjonene tilbyr «forbønn mot syke, blant annet over
telefon, mot vederlag», og i Tom
Roger Edvardsens tilfelle også gjennom opphold på Stølsdokken Fjellhotell.
I markedsføringen formidles historier om mennesker som skal ha
blitt friske etter å ha brukt bønnetjenestene. Direktør og jurist i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier

Haugseth, sa den gang til VG at
markedsføringen gjennom vitnesbyrd rammer mennesker i en sårbar situasjon, som vil gjøre hva de
kan for å bli friske.
– Når virksomheten deres anses
som alternativ behandling, kan de
ikke gi uttrykk for at bønn kan bidra til å kurere konkrete sykdommer, sa Haugseth.
Siden juni har både Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen besluttet å legge ned teletorgtjenestene sine, der de har bedt for
syke for 14 kroner i minuttet.

– Ikke ulovlig

Predikantene bestrider at markedsføringen er ulovlig. I en SMS til VG
svarer advokat John Christian Elden dette på vegne av Pedersen:
– Tilsynet ba om at markedsføringen enten ble endret innen 10.
juli, eller at vi innga svar på hvorfor vi mente det var innenfor loven innen samme dato. Om vi gjorde det siste, ville tilsynet vurdere
innsigelsene før de eventuelt fat-

tet vedtak. Noe vedtak er ikke fattet pr. i dag, og teletorgtjenestene
er nedlagt pr. 31. juli, skriver han
og fortsetter:
– Vi fastholder at Misjonen Jesus Leger opptrer innenfor lovens
grenser, og har derfor ikke sett behov for å bruke tid og krefter på å
gjøre endringer i presentasjonen
før tjenesten likevel legges ned.
Tom Roger Edvardsen har ikke
besvart VGs henvendelser om saken, men har i likhet med Svein
Magne Pedersen sendt tilsvar til
Forbrukertilsynet.
Begge predikantenes advokater
mener at virksomhetene ikke er i
strid med loven, og at de ikke driver med alternativ behandling. De
har tidligere forsvart seg med religionsfriheten.
– Edvardsen behandler ikke sykdommer, men ber for syke som
oppsøker ham. Hans forbønnsvirksomhet er ikke i strid med norsk
lov, har advokat Arnor Ilstad tidligere svart på vegne av evangelisten.

FORTSETTER: Predikantenes markedsføring er i stor grad basert på
disse magasinene. Vitnesbyrdene som de forteller om i disse bladene,
er brudd på loven – konkluderer Forbrukertilsynet.

Dette sier loven
●●Lov om alternativ behandling sier at alternative behandlerne ikke får
behandle allmennfarlige, smittsomme sykdommer eller alvorlige
sykdommer, og at markedsføringen skal være nøktern og saklig.
Lovens forarbeider sier at «alminnelig religiøs virksomhet som forbønn
for syke», ikke skal regnes som alternativ behandling.
●●Forarbeidene sier også at: «Ved vurderingen av om man står overfor
alminnelig religiøs aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante
momenter blant annet være hva som er grunnlaget for handlingen, i
hvilken sammenheng handlingen finner sted, om det dreier seg om en
profesjonell virksomhet, om det ytes vederlag, og i så fall vederlagets
størrelse og form».

Skal bruke milliarder på verdens største statue FIAT-SJEFEN DØD
India planlegger å bygge
verdens høyeste statue til
ære for krigerkongen Shivaji. Prislappen blir på minst
fire milliarder kroner.
– Det kommer til å være til stor inspirasjon for de kommende gene-

rasjonene, sier Sachin Chivate, en
representant for myndighetene i
delstaten Maharashtra, om statuen, ifølge Financial Times.
Den skal bygges i Mumbai, og
med sokkelen blir statuen av Chhatrapati Shivaji hele 212 meter høy.
Det er mer enn dobbelt høyt som

Frihetsstatuen i New York og over
12 ganger så høy som Monolitten
i Oslo.
Prosjektets prislapp er svært kontroversiell i et land der 5 prosent
av befolkningen på 1,3 milliarder
lever i ekstrem fattigdom, ifølge
World Poverty Clock. (NTB)

Den visjonære toppsjefen for Fiat Chrysler,
italieneren Sergio Marchionne (66), er død.
For få dager siden ble han erstattet på grunn
av alvorlig sykdom. Han har fått æren for å
ha reddet Fiat fra konkurs, og for å ha sikret fusjonen med Chrysler. Så sent som lørdag ble avgangen hans kunngjort etter at
han hadde ledet selskapet i 14 år. Foto: AFP
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Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen (70) ber om penger,
VG dro til barnehjemmet. Der var det ingen barn.

SKRYTER
AV BARNEHJEM

OKTOBER 2018: Predikant Svein Magne Pedersen publiserer en video med bilder som skal vise barnehjemmet. Foto: MISJONEN JESUS LEGER

Av MARIE GOLIMO KINGSRØD, MARTHA
HOLMES, FRANK HAUGSBØ, YASMIN SFRINTZERIS og JØRGEN BRAASTAD (foto)

BER OM GAVER:
Predikant
Svein-Magne
Pedersen. Foto:
PAUL S. AMUNDSEN

dri har finansiert 24 barnehjem, men to. På ett
av disse bor det bare kuer. Det andre er ikke
i drift som barnehjem – men brukes til å tilby
et titalls barn leksehjelp.
Predikanten forteller også sine givere at de
støtter 200 spedalske i India med ett måltid
om dagen.
VG oppsøkte de spedalske. De rister på hodet, og sier de får all mat av myndighetene ikke Svein-Magne Pedersen.

VG kan i dag avsløre hvordan mirakelpredikanten
fra Vennesla har samlet inn
penger fra nordmenn til nødhjelpsprosjekter som ikke
eksisterer.
VENNESLA,

Så sent som 15. september i år ba Pedersen
om gaver, fordi stiftelsen hans, Misjonen Jesus Leger, hadde «2000 munner å mette i India» på sine «24 barnehjem».
VG kan nå dokumentere at predikanten al-

NORGE 2017–2018

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen (70) har bygget opp en millionbusiness ved å hevde at han har Guds gave til å helbrede syke. Gjennom en bøn-

Vennesla
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slik at han kan gi mat til 900 barn på et barnehjem i India.
Bare kuer.

AVSLØRER

DETTE
FANT VG

OKTOBER 2018: VG oppsøker barnehjemmet til mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen. Der skulle det bo 900 barn. Men da VG kom, var det ingen å se.

netelefon for syke til 14 kroner i minuttet,
og donasjoner og gaver, har predikantens
stiftelse, Misjonen Jesus Leger (MJL), fått
store inntekter.
Tidligere i år publiserte VG skjulte opptak som avslører hva predikanten sa da
han ble oppringt av alvorlig syke mennesker. Se dokumentaren her:
I VGs skjulte opptak hevdet Svein-Magne Pedersen overfor en kvinne med uhelbredelig kreft at stoffer i cellegift kan gi kreft,
og at hans bønn kunne helbrede den dødelige sykdommen. Senere beklaget han å ha
kritisert bruken av cellegift.
I sitt magasin «Legedom» trigger Pedersen giverlysten:
«Noen kan gi 100 kroner, 200, 490,–og man-

ge kan strekke seg til 1000 kroner. Andre kan
gi 2000, 3000, 10.000, 20.000, 50.000,
100.000 eller mer».
Videre oppfordrer han:
«Send din støtte nå, slik at vi kan hjelpe andre!», skriver han til sine tilhengere. «Spør
Gud: Gud, hva vil du jeg skal sende til MJL
for oktober?»
Predikanten skriver også:
«Djevelen vil prøve å hindre deg i å gi ved
å få deg til å utsette det til en annen gang.»
Stiftelsen Pedersen leder oppgir å ha
satt av 123 millioner av sine inntekter til
«stiftelsens ideelle formål» gjennom de
siste ti år. Dette inkluderer nødhjelp til
foreldreløse, indiske barn og misjonsvirksomhet.

«Når du kommer til himmelen, vil du få møte mange som er blitt frelst og helbredet fordi
du ga oss mulighet til å bygge barnehjem (...).»,
har stiftelsen skrevet når de har bedt om
penger.
Etter VGs avsløringer i juni la predikanten ned den omstridte bønnetelefonen. Et
halvt år senere ber han fremdeles om pengegaver.
«Fra den 10. juli avsluttet vi forbønn over
teletorget (...). Det innebærer at vi må anmode brukerne om å hjelpe oss med å betale ekstra utgifter», skriver stiftelsen på en giro
til sine givere i sommer. Der står det også:
«Vi trenger tre millioner i juli for å komme i
balanse». Pedersen forteller giverne at de
«trenger så sårt midler» for å blant annet gi

mat til barna ved 24 barnehjem i India.
For å spore opp det som skulle være Pedersens 24 barnehjem i Orissa og Chennai
India, har VG søkt svar hos indisk politi, tilsynsmyndigheten Child Welfare Committee, fått innsyn i register for barnehjem og
snakket med et titalls lokale personer og
barnehjemsarbeidere.
De forteller en annen historie enn den mirakelpredikanten presenterer for sine givere.
VG har gjentatte ganger bedt Pedersen om
et intervju, og sendt ham en rekke spørsmål.
Han henviser til sin advokat John Christian
Elden. I en uttalelse skriver advokaten at Misjonen Jesus Leger har forholdt seg til
opplysninger fra sine samarbeidspart-
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«Faktum er at han ikke har
mettet én eneste munn.»
Predikant Kingsly Lazarus

SAMARBEIDSPARTNER: Kingsly Lazarus er, ifølge Svein-Magne Pedersen, mannen
som bringer hans nødhjelp ut til trengende i India.

IKKE BARNEHJEM: VG oppsøkte Svein-Magne Pedersens barnehjem litt utenfor
storbyen Chennai. Men det brukes ikke som barnehjem.

nere i India, og stiftelsen har ikke har
hatt noen grunn til å betvile dette.
«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon
noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet.
Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en
e-post til VG.»

ler på betongveggene. Vinduer og dører er
stjålet. Gulvene på barnas rom er dekket til
med høy. Kuer søker ly her om nettene.
For ti år siden sto kirker og hjem i flammer i Orissa. Ytterliggående hinduer hadde som uttalt mål å utrydde alle kristne i
området. Et blodbad.
«Mange barn ble foreldreløse. Mange av
disse fikk MJL muligheten til å ta vare på.
RALABA, OKTOBER 2018
For en ære!», skriver Svein-Magne PederEn ødelagt barnesko på den gjengrodde le- sen på stiftelsens nettsider så sent som i forkeplassen er det eneste som minner om det rige måned.
som har vært.
Barnehjemmet misjoBak krokete palmer og soltørt
nen bygde i Orissa skulgress kommer det til syne: Den
le bli en ny start for
karakteristiske, gule bygninde fortapte bargen med røde og turkise detalna. New Life Children
jer, som skulle vært mirakelHome.
predikantens barnehjem for
Samme uke som VG
1000 barn i delstaten Orissa.
sporer opp barnehjemRalaba
Barnehjemmet kjennes igjen
met i en landsby på østkyssom en gråere utgave av den
ten av India, omtaler Pedersen
skinnende, nymalte bygningen
dette som hjemmet til 900 foreldreløse barn.
Misjonen Jesus Leger viser til sine
givere.
– Dette er bare en stor bløff. BarneNå har noen risset inn ord og symbohjemmet eksisterer ikke lenger, sier po-

HØY PÅ GULVET: Dersom det nedlagte barnehjemmet skulle hatt den kapasiteten Svein-Magne Pe

litibetjent i det lokale politiet, Pravat Routray, til VG.
Han bekrefter overfor VG at Pedersens
barnehjem i Orissa ble nedlagt for tre år siden.
Rommene i betongbygningen har håndmalte tall over døren. Totalt er det ni rom,
i tillegg til en hovedbygning. Misjonen Jesus Leger og Pedersen har i sine magasiner
og på giroer omtalt dette som «ti barnehjem
med plass til 2000 barn i Orissa».

utenfor denne indiske storbyen, Chennai,
Svein-Magne Pedersens andre barnehjem
skal ligge.
Lazarus er leder for den humanitære hjelpeorganisasjonen Sharing Hands Trust, som
samarbeider med Svein-Magne Pedersen
og Misjonen Jesus Leger (MJL) i Vennesla.
Ifølge Lazarus har det fungert slik: SveinMagne Pedersen og stiftelsen i Norge har
finansiert to barnehjem i henholdsvis Orissa og Chennai. Sharing Hands Trust har reist
bygningene.
CHENNAI,
Men det er noe som
ikke stemmer.
OKTOBER 2018
På en bygning på et gatehjørne i
Lazarus har sendt
en e-post til Pederstorbyen Chennai lyser et rødt
sen for å fortelle at
kors.
Gjemt bak en port, i et trangt
VGs journalister har
rom som skal være Sharing
kommet til India,
Hands Trusts kontorer, lener
forteller han. Da har
predikant Kingsly Lazarus seg
han fått telefoner fra Petilbake i skinnstolen.
dersens kontor, som skal ha
Chennai
«Vennlig hilsen dine venner i MJL,
forsøkt å diktere hva Lazarus
Solveig & Svein-Magne.» Et takkekort
skal svare journalistene.
på Lazarus’ pult er signert av mira– Svein-Magnes organisasjon sa:
Vær så snill å fortell dem at vi har fikelpredikanten og kona. Det er like
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edersen hevder, må rundt 100 barn bo i ett rom som dette

nansiert det og det. Jeg sa; nei, jeg beklager,
vi har ikke finansiert det og det.
Lazarus er skarp i blikket når han snakker om mirakelpredikanten fra Vennesla.
– Er det noe du vil at jeg skal fortelle deg,
er jeg klar nå, sier han, og gjør en gest mot
VGs journalist.
Om Misjonen Jesus Leger og Pedersen
sier Lazarus:
– Vi kan ikke fortelle historier bare fordi
de lager historier.
På en grusvei i Chennai, med fjernt sus
fra hovedveiene og storbyen, har Lazarus
vist VG veien til Svein-Magne Pedersen andre barnehjem.
I sine magasiner og på sine giroer oppgir
Misjonen Jesus Leger dette om stedet vi er
på:
«Nå er vi også ferdig med å bygge 14 nye
barnehjem utenfor byen Chennai. Her vil det
også bli plass til nye 1000 foreldreløse barn».
Dette er også informasjon stiftelsen har
oppgitt til norske myndigheter i sine årsregnskaper.
– Jeg vil være ærlig, sier Lazarus.
Han setter seg ned på steintrappen uten-

for barnehjemmet i Chennai. En solgul bygning med 14 dører–som Misjonen Jesus Leger ved flere anledninger har omtalt som
«14 barnehjem». Det er små rom med et lite
kjøkken og en stue, samt et toalett.
–Pedersen har bygd en bygning, også forteller han en historie i Norge om at vi tar
vare på 1000 barn i Chennai og 1000 barn
i Orissa. Det er ikke sant.
Lazarus slår ut armene og høyner stemmen.
–Dette er bygningen. Den er 45 meter.
Hvor mange mennesker tror du kan bo her?
De (MJL) påstår at det er 1000 barn. Aldri.
Han rister flere ganger på hodet.
– De er ikke små kyllinger! Han kommer
opp med tall jeg ikke engang kan forestille
meg.
–Hvorfor oppgir Svein-Magne Pedersen at
det er plass til 1000 barn her?
–Det er hans fantasi. Jeg kan ikke gjøre
noe med det.
På tomten er det to bygninger. Én av dem
har Pedersen og stiftelsen finansiert, ifølge
Sharing Hands Trust.
Pedersens bygning brukes i dag primært

til leksehjelp for barn etter skoletid, fortel- le være tilfelle, synes det som om Pedersen
ler en ansatt til VG.
selv og MJL er forledet», skriver Elden.
I den andre bygningen på tomten, som
VG har etterspurt dokumentasjon for disikke skal være finansiert av Misjonen Jesus se påstandene, men har ikke mottatt noe.
Leger (MJL), bor det 80 til 90 barn i en bolig for trengende familier.
CHENGALPET,
– Denne Mr. Svein-Magne kommer inn, OKTOBER 2018
og gir bidrag til en bygning. Også lager han I et distrikt utenfor Chennai rekker Sveinen historie jeg tror – fordi jeg vet ikke, jeg Magne Pedersen ut hånden til spedalske.
har ikke lest nettsiden – om at han finansi- På bilder Misjonen Jesus Leger (MJL) har
erer så mange barn, sier Lazarus.
publisert på sine nettsider, støtter predi– Men faktum er at han ikke har mettet kanten de syke som går med krykker – og
forteller om støtte de gir til en koloni med
én eneste munn.
Svein-Magne Pedersens advokat,
200 spedalske.
John Christian Elden, skriver på
Spedalskhet er en infekvegne av stiftelsen at Kingsly
sjonssykdom som angriLazarus har opplyst om barneper menneskers hud og
hjemmets kapasitet.
nerver. Sykdommen–som
«Pedersen har ikke selv vært
også blir beskrevet i Bipå stedet og har forholdt seg
belen–er nærmest utryddet i vestlige land, men ramtil opplysninger han har fått,
at det skulle være plass til 1000
mer fremdeles hardt i India,
barn på hvert sted. Det viktige
ifølge Folkehelseinstituttet.
Chengalpet
for MJL var å hjelpe, og har forPedersen forteller om at den speholdt seg til størrelser som de har
dalske kolonien utenfor Chennai
får «legehjelp, mat og Guds kjærfått fra Kingsly. Om noe annet skul-

22

NYHETER

lighet hver uke». I skriv til sine tilhengerne skriver Misjonen Jesus
Leger at «myndighetene gir dem bare ett
måltid hver dag. Takket være vår støtte,
kan de få to måltider og litt legehjelp».
VG forteller predikant Kingsly Lazarus
hva Pedersen skriver om de spedalske.
Han reiser seg opp fra trappen utenfor barnehjemmet og hvisker:
– Jeg ble faktisk sjokkert over at han sier at han gir de spedalske mat hver dag.
Predikanten tørker svette fra pannen.
– Dessverre er ikke det sant.
Det regner tungt. Selv under et frodig tre treffer dråpene Sk Gzlanis (55)
panne. Han er leder for hjemmet der
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den spedalske kolonien holder til.
VG viser ham bilde av Svein-Magne Pedersen og kona. Gzlani nikker. Svein-Magne har vært her fire til fem ganger de siste årene, og tatt bilder sammen med de
spedalske, husker han.
–Da kjøper han mat til oss den dagen,
og utstyr som tannkrem og tannbørste.
Gzlani presiserer at han er takknemlig
for det.
– Myndighetene gir oss tre måltider om
dagen, og legehjelp. Dette er første gang
vi hører at Svein-Magne gir informasjon
om at han gir oss mat hver dag. Det gjør
han definitivt ikke. Vi er overrasket over
at han forteller det, sier han.

– Jeg ble faktisk sjokkert
at han gir de spedalske m
Predikant Kingsly Lazarus

Elden: – Det viktige
for MJL var å hjelpe
Dette skriver Svein-Magne
Pedersens advokat, John
Christian Elden, i et svar til
VG:

MJL har forholdt seg til opplysninger de
har fått, og ikke hatt noen grunn til å tvile på.
Misjonen har forholdt seg til opplysninger fra pastor Kingsly. Han har ved flere
anledninger kommunisert med MJL på epost og det er dette MJL har forholdt seg
til. MJL kjenner seg ikke igjen i de beskrivelser som fremstilles av VG.

Formål

Misjonens formål uttrykkes av Pedersen
til at de er en misjonsorganisasjon som driver med spredning av det kristne budskapet i mange land. Dette omfatter forkynnelse av evangeliet om frelse og helbredelse, samt forbønn, sjelesorg og tv-arbeid.
Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe
som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet.
Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til, og er derfor avhengig av å forholde seg til hva de får vite
av dem som lokalt styrer prosjektene.

Antallet barn og
barnehjem

Vedrørende det som VG stiller spørsmål
ved angående antallet barn som kunne
huses har MJL fått vite av Pastor Kingsly
på en e-post etter at VG tok kontakt med
ham at: «dr. Svein donated to build 10 appartements in Orissa and 14 appartements
in Chennai to accommodate 1000 children.
12 borewell to give clean drinking water
in villages.»
Etter et besøk i påsken 2015 i Chennai
sender pastor Kingsly bilder til MJL fra innvielsen med en stor, toetasjes gul bygning
med 14 innganger, og med barn utenfor
hver dør, slik at MJL skal ha noe å vise frem
for sine givere. MJL har på ingen måte feilinformert sine givere basert på den informasjon de får fra de lokalt ansvarlige.
MJL har hele tiden blitt informert om
at arbeidet med barnehjemmene var på
plass og at antallet barn var som de sier.
I 2012 skriver Kinsley i en e-post: «Now
we would like to get the rest of the six buildings, that would make it complete ten buildings which can accommodate 1000 children
and give them a whole new life and a protective future.»
Kingsly følger opp I 2014 med følgende
på e-post:
«..the building of the new orphanage building which will accommodate 1000 desperate orphan children.»
Dette sammen med de andre delene av
prosjektet som det har blitt fremstilt ovenfor MJL blir til sammen det tallet som de
har gått ut med til sine givere–de omtalte
2000 barna.

Pedersen har ikke selv vært på stedet
og har forholdt seg til opplysninger han
har fått, at det skulle være plass til 1000
barn på hvert sted. Det viktige for MJL var
å hjelpe, og har forholdt seg til størrelser
som de har fått fra Kingsly.
Om noe annet skulle være tilfellet synes det som om Pedersen selv og MJL er
forledet.

Manglende drift

MJL var ikke informert om at det ikke var
drift de siste tre årene. Dette er informasjon som først nå i november har tilflytt
MJL via en e-post fra Kingsly som sier at
på grunn av terrorangrep og at han var
blitt anbefalt ikke å oppholde seg i området etter det. MJL ble informert om at driften skulle starte opp igjen. Opplysningene om terror og stans i arbeidet var ikke
kjent, og det som har skjedd var utenfor
deres kontroll. De ble forsikret om at barna ble flyttet til fosterhjem og andre barnehjem.

Retter feil

MJL feilinformerer ikke, og om det er endringer i størrelser korrigeres dette. Et eksempel er at Kingsly etter et besøk på senteret i 2018 informerer om at de har 1200
barn som de tar seg av og at de aller fleste
er i fosterhjem korrigeres informasjonen
fra MJL via deres blad til at MJL har bidratt til ivaretagelse av «1100 takknemlige barn». MJL har også fått vite at Kingsley har startet et fadderprosjekt som skal
hindre trengsel på barnehjemmet.

Den spedalske
kolonien

Det var igjen Kingsly som introduserte
MJL til de spedalske. MJL fikk vite at støtte ville gå til mat og legehjelp til disse menneskene. Det er grunnen til at det ble fremstilt på denne måten fra MJL side. MJL har
ikke noe imot at Kingsly disponerer midlene til andre formål, og MJL beklager at
informasjonen som er formidlet er unøyaktig og vil selvsagt korrigere det med oppdaterte opplysninger.
Det stemmer ikke at det ikke er sendt
penger i denne anledning. MJL har siden
ca. juni 2015 og helt opp til for et par uker
siden jevnlig sendt penger til dette formålet til Kingsly. Pedersen tilbakeviser også
at han har vært der fire-fem ganger de siste årene. Pedersen opplyser at han har vært
der én gang i 2015, og da sammen med to
andre fra MJL, og Kingsly selv.
VG stiller Elden spørsmål om at Misjonen Jesus Leger ikke har et ansvar for at
informasjonen de gir til sine givere, er korrekt. Elden svarer:
Informasjonen som MJL har forholdt
seg til kommer fra Kingsly, MJL har ikke
hatt noen grunn til å tvile på at det som
sendes er en riktig beskrivelse av status.
Vedlagt er bilder som MJL har fått og som
er publisert i bladet.

SPEDALSK-HJEM: Sk Gzlanis (55) har bodd i hjemmet for spedalske i over 20 år. Han forteller at
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over at han sier
mat hver dag.

La de små

barn fylle min
lommebok

I NYHETENE

D

en såkalte mirakelpredikant
Svein-Magne Pedersen er en
driftig herre for Herren.
Tidligere år kunne VG fortelle
hvordan Pedersen tilbød
helbredelse over telefon til
stive priser per tellerskritt.
Mesteparten av den legende
telefontiden gikk med på å vente på at
han skulle svare. Selv de som faktisk
trodde at en predikant kunne sende
sin helbredende kraft gjennom
telenettet, så at dette var en svindel.

Når den ble avslørt måtte Pedersen
se seg om etter nye inntektskilder.
Løsningen be å appellere til nordmenns godhet for fattige og hjemløse
barn i India. Innstendige oppfordringer om å gi penger til noen av hans 24
barnehjem som til sammen huset
2000 barn ble sendt ut til hans
følgere.
Det er ikke så rart om pengene

strømmet inn. I India er det mange
barn som trenger og fortjener hjelp.
India er ingen søndagsskole, men et
land der mange barn og unge har det
vondt. At norske kristne ville bruke
noe av sin egen velstand til å hjelpe
dem er lett å forstå. Dette var jo på
mange måter et edlere formål enn å
bruke tellerskritt etter telleskritt på
egen helse.

Problemet var bare at de 24

barnehjemmene som Pedersen ba om
penger til ikke hadde noe med
virkeligheten å gjøre. Mirakelpusheren fra Vennesla var bare involvert i to
barnehjem. Det ene er i dag kun
befolket av kuer, det andre tilbyr
leksehjelp men lite annet. Nok en
gang er nordmenns giverglede
utnyttet og misbrukt.

Vi får håpe at folk snart gjennomskuer Pedersen og hans luftkatedraler.
Det er mange gode formål å gi penger
til i Norge, også i Kristen-Norge. Men
mirakelpastorens luftige løfter om
frelse eller omsorg er ikke blant dem.
Dessverre er han ikke alene i dette
perverterte «markedet». Stadig vekk
blir lignende forhold avslørt. Skal den
fine norske givergleden holdes intakt,
må de som misbruker den identifiseres og offentliggjøres. VGs sak i dag er
et bidrag, men de som gir fra seg
penger bør vurdere troverdigheten til
de som ber om dem. For hver krone
som blir gitt i god tro men ikke når
frem, så er det
noen som
ikke får det
de skulle
hatt. For
eksempel et
litt bedre
liv.

Frithjof Jacobsen
Svein-Magne Pedersen har vært her fire til fem ganger de siste årene.

frithjof.jacobsen@vg.no
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MIRAKELBYGG: Misjonen Jesus Legers lokaler i Vennesla har en
verdi til 28 millioner. Foto: ANNEMOR LARSEN

OMSTRIDT: Predikant Svein-Magne Pedersen. Foto: NICOLAI PREBENSEN

Svein-Magne Pedersen
har opprettet søsterorganisasjon i Canada

HER KAN MIRAKEL

Med en pengebeholdning på 17 000
kroner etablerte Svein-Magne Pedersen Misjonen Jesus Leger i 1990.
Gjennom blant annet gaver og
store inntekter fra teletorgtjenes-

Villa i Canada

Familiehunder luftes omgitt av
blankpolerte biler og velstelte hager. I et stille nabolag utenfor storbyen Vancouver er persiennene
trukket ned i Svein-Magne Pedersens villa.
Han, kona Solveig og deres tre
barn har nære bånd til Canada. Familien bodde i landet fra 1982 til
1988, og i 1989 fikk alle fem kanadisk statsborgerskap.
Her opprettet den omstridte predikanten en egen kanadiske søsterorganisasjon til sin norske stiftelse Misjonen Jesus Leger (MJL)
tilbake i 1994.
Året etter kjøpte han villaen, som
i dag også er adressen til organi-

sasjonen Jesus Heals Ministries.
Mirakelpredikanten fra Vennesla sørget samtidig for å få endret
vedtektene til sin norske stiftelse:
Dersom Misjonen Jesus Leger legges ned, skulle alle midler overføres til den nye organisasjonen i Canada.
Etter at endringen ble godkjent
av Fylkesmannen i Agder i 1995,
har verdiene til stiftelsen Misjonen
Jesus Leger økt betraktelig.

Så mye tjener predikanten

VG har tidligere fortalt historien
om hvordan Pedersens stiftelse har
tjent millioner på å hevde at hans
bønn kan helbrede syke. I går kunVGs Frithjof Jacobsen: «Nok en gang er
nordmenns
giverglede
utnyttet og misbrukt»
ne VG
avsløre
at Pedersen
har bedt
om pengegaver til barnehjem som
ikke eksisterer.
Ifølge siste årsregnskap har stiftelsen i dag 2,6 millioner på bok. I
tillegg eier de et misjonshus i Venn-

SIDER KRYSSORD
SØNDAG FERSK AVIS! 7HJERNETRIM
QUIZ

VGs kommentator:

«SJANSELØS
MOT NORTHUG»
● SPORTEN

DERFOR
GRÅT HAN

Johannes Høsflot Klæbo
Foto: TROND SOLBERG

dem større frihet til å gjøre hva de
vil med pengene. Ingen bryr seg
om hva de gjør, sier advokat Mark
Blumberg til VG.
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Einar Nilsson
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PREDIKANTEN
SA DET
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SveinMagne Pedersen
samlet inn penger
til nedlagt
institusjon
i India

... vi fant bare et par kuer

V: i går.

● SIDE 18, 19, 20, 21, 22 og 23

esla de selv opplyser at kostet 28
millioner å bygge i 2008.
Den gang hadde mirakelstiftel-

Foto: JØRGEN BRAASTAD

ABBOTSFORD (VG)
Dersom mirakelpredikant SveinMagne Pedersens
norske stiftelse
legges ned, kan et
titalls millioner bli
overført til en kanadisk organisasjon.
Som Pedersen og
familien styrer.

ter – har stiftelsen siden den gang
bygget opp et titalls millioner i
egenkapital, samtidig som predikanten har hentet ut millioner i
lønn.
Samtidig som verdiene har økt,
har predikanten sørget for at stiftelsens penger kan overføres til
hans andre hjemland: Canada.
For VG kan i dag fortelle at en
endring i vedtektene på 90-tallet,
sørger for at dersom den norske
stiftelsen legges ned, sendes alle
verdier til en organisasjon Pedersen har opprettet utenfor Vancouver – Jesus Heals Ministries.
Overfor dette selskapet er det i
praksis ingen kontroll med hvordan pengene brukes, mener en av
Canadas fremste jurister på ideelle organisasjoner.
– Det er nesten ingen reguleringer og innsyn for denne typen organisasjoner i Canada, noe som gir

Foto: NTB SCANPIX

Av MARIE GOLIMO KINGSRØD,
FRANK HAUGSBØ og
MARTHA HOLMES

VILLA UTENFOR VANCOUVER: Dette oppgis å være Svein-Magne Pedersens bolig og også hans kanadiske organis
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L-PENGENE HAVNE

sasjons kontorer. Foto: TORE KRISTIANSEN

sen rundt 19 millioner i gjeld, men
de siste ti årene har de i snitt betalt ned en million i året, slik at
gjelden nå er redusert til om lag
ni millioner.
– At pengene skal overføres til
stiftelsen i Canada i tilfelle avvikling i Norge, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med
sin tilknytning til Canada sier det
er naturlig at arbeidet videreføres
i Canada om MJL i Norge avvikles,
sier hans advokat John Christian
Elden.
– Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter
stiftelsens formål og selvsagt ikke
til egen vinning, legger han til.
Ligningstallene viser at SveinMagne Pedersen siden 2013 har
hatt over en million i skattbar inntekt:
Også mirakelpredikantens ko-

ne, Solveig, som sitter i styret i Stiftelsen Jesus Leger og ofte blir profilert sammen med sin ektemann,
har hatt en skattbar inntekt på over
en million siden 2013.
I Canada har hvilken organisasjonsform du velger, stor betydning for hvilke plikter og rettigheter du har:
For såkalte «charities» stiller
myndighetene strenge krav til at
et minimumsbeløp skal gå til veldedige formål, og man plikter å
oppgi til myndighetene hva man
bruker penger på.
For «non-registered»-organisasjoner, ofte sportsklubber og festivalarrangører, stiller myndighetene ikke slike krav.
Mirakelpredikant Svein-Magne
Pedersens organisasjon i Canada,
Jesus Heals, er i den siste kategorien; ikke registrert. Det viser informasjon VG har fått fra kanadis-

ke myndigheter, Canada Revenue
Agency.

Sammenligner med
skatteparadis

– Det er veldig stor forskjell på en
«charity» og en ikke-registrert organisasjon. Det er i praksis ingen
tilsyn med de ikke-registrerte organisasjonene. Det er virkelig ingen som regulerer de organisasjonene. Hvis det er et tilsyn med Misjonen Jesus Leger i Norge, og de
flytter pengene i denne organisasjonen til Canada, vil det ikke bli
noe tilsyn. Dessverre er det et veldig dårlig system, sier advokat Mark
Blumberg og legger til:
– Jeg ville blitt like bekymret om
disse pengene havnet i Zimbabwe,
på Caymanøyene eller i Canada,
for når det kommer til ikke-registrerte organisasjoner som dette,
er det ingen gjennomsiktighet.

Pedersens advokat forklarer valget av organisasjonsform på følgende måte:
– Grunnen til den formelle registreringen er etter hva MJL har
fått opplyst fra Canada at for å kunne være en «charitable society»
krever det at man har et visst antall medlemmer, noe MJL ikke hadde da. Misjonen i Canada er en selvstendig misjon med bistand fra MJL
i Norge. Regnskap godkjennes av
revisor, skriver advokat Elden til
VG.

Overførte millioner

Siden 2004 har organisasjoner som
den Pedersen har opprettet i Canada, ikke vært pålagt å levere inn
regnskapsinformasjon til myndighetene.
Men VG har fått innsyn i regnskap Jesus Heals Ministries leverte før kravet falt bort. Disse viser

at det på åtte år, fra 1995 til 2002,
ble det overført rundt tre millioner fra Vennesla, noe som utgjorde så godt som hele inntektsgrunnlaget til den kanadiske organisasjonen.
VG har spurt Pedersen om hvor
mye som er overført etter 2002,
uten at han har oppgitt noen konkret sum.
– Misjonen Jesus Leger har støttet menigheten jevnlig helt fra
1996–1997. Det er ikke noen faste
beløp eller andre faste bidrag. Det
varierer fra år til år, men alt fremkommer av årsberetningene, skriver advokat Elden.
VG har gått gjennom alle årsregnskap for Misjonen Jesus leger
fra 2002 til i dag. Her er Canadavirksomheten mye omtalt, med
det gis ingen oversikt over hvor
store summer som er overført.

MILLIONBELØ
FRA EGEN ORG
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Av MARIE GOLIMO KINGSRØD

Mirakelpredikanten
har i en årrekke leid
ut sin private villa
i Vancouver til sin
egen organisasjon i
Canada. Dette, samt
blant annet over 125
000 kroner for møbler, har hans norske
tilhengere vært med
på å betale.

Det kan VG dokumentere, etter å
ha fått innsyn i predikant SveinMagne Pedersen kanadiske regnskap.
I helgen kunne VG avsløre at predikanten og hans norske stiftelse,
Misjonen Jesus Leger, har bedt
nordmenn om penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.
Gjennom blant annet gaver og
store inntekter fra teletorgtjenester, har Pedersens stiftelse i Norge
bygget opp et titalls millioner i egenkapital, samtidig som predikanten
har hentet ut millioner i lønn.
Dersom hans norske stiftelse legges ned, kan et titalls millioner
overføres til den kanadiske organisasjonen Jesus Heals – som Pedersen og familien styrer.
VG kan i dag fortelle at millionbeløp fra Norge – gjennom den kanadiske organisasjonen – har blitt
brukt til å betale husleie til SveinMagne Pedersen selv.

Leieinntekter i 23 år

Siden 2004 har organisasjoner som
den Pedersen har opprettet i Canada (Jesus Heals), ikke vært pålagt
å levere inn regnskapsinformasjon
til myndighetene. Men VG har fått
innsyn i regnskap Jesus Heals leverte før kravet falt bort.
Dokumentene viser at Svein-Magne Pedersen fra 1995 til 2002 fikk
utbetalt over én millioner kroner
(oppgitt i dagens valuta) – for å leie
ut sin egen villa til organisasjonen.
Leieavtalen har blitt videreført, og
totalt har predikanten hittil fått inntekter fra utleien i 23 år.
VG har spurt Pedersen om hvor
mye han har mottatt i leieinntekter fra organisasjonen, uten at han
har besvart dette.
Formålet med boligleien har vært
å huse den norske stiftelsens misjonærer i Canada, ifølge Pedersen.
Av årsberetningene går det frem

at Pedersen selv og kona Solveig,
samt deres tre barn, er blant dem
som har jobbet for organisasjonen
i Canada og drevet misjon.

Norske betalte husleien

Slik forklarer John Christian Elden, Svein-Magne Pedersens advokat, leieavtalen:
«Huset er kjøpt av Pedersen da

misjonen hadde vanskeligheter med
å få finansiering. Pedersen er selv
kanadisk statsborger og opplyser
at han kunne få lån for å sikre finansieringen. Huset fungerer som
kontor og kan ta imot to misjonærfamilier om nødvendig».
På sin Facebook-profil skriver
Svein-Magne Pedersen om da de
kjøpte huset:

«Vi bestemte oss for å søke lån i
en bank, men siden det var en ny
stiftelse, ville ikke banken gi oss lån.
Solveig og jeg spurte om ikke vi kunne få ta opp et lån. Et mirakel skjedde – vi fikk lån og kjøpte et vanlig
kanadisk hus og betalte kun 1,5 millioner for det».
Det er Pedersens norske tilhengere som har betalt leien av huset,

gjennom gaver og kollekt til Misjonen Jesus Leger, samt bruk av
deres norske teletorgtjenester.
Overføringer fra Pedersens norske stiftelse, Misjonen Jesus Leger, utgjorde så godt som hele inntektsgrunnlaget til den kanadiske
organisasjonen i 1995 til 2002. VG
har spurt predikanten om hvor store beløp som er overført etter 2002,

ØP I HUSLEIE
GANISASJON
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sitter i styret, må den personen ut
på gangen når de skal fastsette leieavtale. Da er han eller hun som
eier huset selv, eller personens
nærstående, inhabile, fordi leieavtalen kan ha betydning for dem,
sier professor Bråthen.
I årsregnskapene til Pedersens
organisasjon i Canada, kommer det
frem at predikanten og kona, Solveig Pedersen, var direktører da
det ble besluttet at de skulle leie
dette huset.
VG har stilt spørsmål til Pedersen om det var han og kona som
tok den avgjørelsen, uten å få svar.
Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver også dette om
virksomheten i Canada:
«Misjonen Jesus Leger (MJL) har
støttet menigheten jevnlig helt fra
1996–1997. Det er ikke noen faste beløp eller andre faste bidrag. Det varierer fra år til år, men alt fremkommer av årsberetningene.

– Selvstendig misjon

STOR VILLA:
Predikant Svein-Magne Pedersen (bildet til
venstre) leier ut sin
private bolig i Canada
(bildet over) til sin egen
organisasjon. Han
oppgir at det er kontor
og beregnet på å huse
misjonærer. Pedersen
selv og hans familie er
blant dem som har
jobbet for organisasjonen i Canada og drevet
misjon. John Christian
Elden er predikantens
advokat. Foto: N ICOLAI
PREBENSEN, TGORE KRISTIANSEN og HELGE
MIKALSEN

uten at han har besvart dette.

342.000 i bilutgifter

Regnskapene fram til 2002 viser
dessuten at Pedersens norske følgere har vært med å finansiere møblene i hans private villa. til en verdi av 125 000.
I løpet av åtte år har også over
342 000 kroner (dagens valuta)

blitt brukt på Jesus Heals’ bilutgifter. Over 300 000 har blitt benyttet til telefon.
– Det må kunne begrunnes i den
norske stiftelsens formål hvorfor
det er nødvendig å donere penger
til at en organisasjon i et annet land
for eksempel skal leie hus eller bil,
forklarer Tore Bråthen, professor
ved institutt for rettsvitenskap og

styring på BI.
Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver
dette i en e-post til VG: «Misjonen
Jesus Legers advokat, revisor og
regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål
og selvsagt ikke til egen vinning».
Pengene i det kanadiske selskapet har i all hovedsak kommet fra

Pedersens stiftelse i Norge, Misjonen Jesus Leger.
– Stiftelsens formål er yttergrensen for hva det kan brukes penger
på. Overføring av penger, også til
en stiftelse i et annet land, er ikke
lov lenger enn det som måtte følge av stiftelsens formål, sier Tore
Bråthen.
– Hvis et styre skal leie av en som

Grunnen til at den formelle registreringen er etter hva MJL har fått
opplyst fra Canada er at for å kunne være en «charitable society» krever det at man har et visst antall
medlemmer, noe MJL ikke hadde
da. Misjonen i Canada er en selvstendig misjon med bistand fra MJL
i Norge. Regnskap godkjennes av
revisor og ifølge den Canadiske misjonens advokat betaler de en leie
for lokalene som ligger i nedre sjikt
for området.
Huset er kjøpt av Pedersen da misjonen hadde vanskeligheter med å
få finansiering. Pedersen er selv kanadisk statsborger og opplyser at
han kunne få lån for å sikre finansieringen. Huset fungerer som kontor og kan ta imot to misjonærfamilier om nødvendig. Pedersen opplyser at han betalte 1,5 millioner kroner for det. Leiekontrakten ble
utarbeidet av advokat alt i 1995 og
ble fornyet for noen uker siden.
MJL advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir
brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning.
At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada i tilfelle avvikling
i Norge, er fordi lovverket krever slik
øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada om MJL i Norge avvikles.»
marie.golimo.kingsrod@vg.no
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INGEN BARN:
I oktober hevdet
Svein-Magne
Pedersen (t.h.) at
900 foreldreløse
barn bodde i dette
bygget i India – som
Misjonen Jesus
Leger skal ha
bygget. VG avslørte
(se faksimile til
venstre) at barnehjemmet ble nedlagt
for tre år siden, og er
i dag bebodd av
kuer. Foto: JØRGEN

ÅPNER TILSYNSSAK MOT
MISJONEN JESUS LEGER
BRAASTAD

Av MARIE GOLIMO KINGSRØD
AV MARTHA HOLMES

Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne
Pedersen og hans
stiftelse Misjonen
Jesus Leger, åpner
nå Stiftelsestilsynet
tilsynssak.
VG avslørte lørdag hvordan mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen har samlet inn penger fra
nordmenn til nødhjelpsprosjekter
som ikke eksisterer.
På bakgrunn av VGs avsløringer
fra og med i sommer til i dag, åpner Stiftelsestilsynet nå tilsynssak
mot Pedersen og stiftelsen:
– Bakgrunnen for vår tilsynssak
er opplysninger som fremkommer
i medieoppslag, og som gir risiko
for at det kan foreligge forhold som

innebærer brudd på stiftelseslovens regler og stiftelsens vedtektsfestede bestemmelser, skriver Stiftelsestilsynet.

Stilles krav

Så sent som 15. september i år ba
Svein-Magne Pedersen om gaver,
fordi stiftelsen hans hadde «2000
munner å mette i India» på sine
«24 barnehjem».
VG kunne i helgen dokumentere at Misjonen Jesus Leger aldri
har finansiert 24 barnehjem, men
to.
I brevet til Misjonen Jesus Leger, skriver Stiftelsestilsynet:
– Det at stiftelsen mottar innsamlede midler fra private givere og
deler ut midler til samarbeidsaktører i andre land, stiller formuesforvaltningen til stiftelsen i en forutsett økt risikosituasjon. Dette gir
i neste omgang styret en økt handlings- og påseplikt.
Stiftelsestilsynet skal undersøke om styrets vurderinger har vært

forsvarlige, og skriver i brevet:
– Sentrale forhold for vårt tilsyn,
og som ligger under Stiftelsestilsynets myndighet for legalitetskontroll, er om organiseringen av
styrets arbeid og utførelse av styrets vurderinger har vært forsvarlige, og om styret sikrer utdelinger og realisering i samsvar med
stiftelsens formål.
Hva gikk pengene til?
VG har også omtalt hvordan
Svein-Magne Pedersen har opprettet en organisasjon i Canada, Jesus Heals. Årsregnskap fra 1995 til
2002 viser at millioner har blitt
overført til Jesus Heals fra Misjonen Jesus Leger i Norge. Hvis stiftelsen i Norge opphører, vil dessuten alle midler bli sendt til organisasjonen i Canada.

Ber misjonen redegjøre

Stiftelsestilsynet ber nå Misjonen
Jesus Leger om å redegjøre for hvilke aktører og formål de har delt ut
midler til de siste tre årene.

Millioner av kroner har kommet
inn til stiftelsen fra nordmenn gjennom gaver og kollekt, og fra mennesker som har ringt inn til Pedersen og stiftelsens forbønnstelefon
til 14 kroner i minuttet. Svein-Magne Pedersen og kona, Solveig Pedersen, har tatt ut millionlønninger.
Pedersen har etter dette lagt ned
forbønnstelefonen, men ber fortsatt om pengegaver fra sine tilhengere.
Forbrukertilsynet opprettet tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger
i vår, og konkluderte med at de
drev med ulovlig markedsføring.
Helsetilsynet har i tillegg begjært
påtale, slik at politiet må etterforske stiftelsens helbredelsesvirksomhet.
Nå stiller altså også Stiftelsestilsynet spørsmålstegn ved MJLs virksomhet.
– Stiftelsestilsynet er blitt kjent
med flere forhold i stiftelsen Misjonen Jesus Leger, der det stilles

spørsmål ved om noen av disse forholdene er i strid med lovkrav og
rammer gjeldende for norske stiftelser, skriver de i brevet til predikantens stiftelse.

– Svært fornøyd

Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver
i en SMS til VG at stiftelsen er glad
for at det opprettes tilsyn:
– Stiftelsen er svært fornøyd over
at tilsynet, ifølge VG, oppretter en
sak, slik at alle påstandene som er
fremsatt i mediene kan ettergås.
Stiftelsen føler seg sikker på at det
vil styrke deres oppfatning om at
alle midler er gått til planlagt formål. Vi avventer bare å høre fra
dem direkte, skriver han.
Stiftelsestilsynet oppgir at de har
vært i kontakt med Misjonen Jesus Leger mandag.
marie.golimo.kingsrød@vg.no
martha.holmes@vg.no

SPAR PENGER PÅ Å SAMMENLIGNE
Når du skal låne penger er det lurt å sammenligne bankenes
renter! Søk lån gjennom oss med kun én søknad, så sjekker vi
med over 15 banker for deg. Du forholder deg kun til oss, så kan
du spare både tid og penger. Besøk lendo.no eller ring 22 00 70 70
Sjekk hvilke muligheter du har, i dag.

Eff. rente 13,4%, kr 150.000, o/6 år.
Kostnad kr 64.361, totalt kr 214.361

