
Roger Hegerland     Asker, den 14.10.2019 

 

 

 

Til likestilling og diskrimineringsombud  

Hanne Bjurstrøm og LDO v/ veileder Helle Langseth.  

 

 

Brudd på paragraf 6, 7, 8, 13, 15 og 39 – En unik sak av svært viktig 

samfunnsmessig betydning 

Vedvarende gjennom 24 år har jeg blitt utsatt for groveste diskriminering 

og fortielse innen livssyn, religion og etnisitet. En organisert og 

systematisk utestengelse i form av sensur, ignorering og krenkelse. 

Utført i særlig grad de siste årene av statsminister Erna Solberg.  

Viser til hyggelig telefonsamtale med avdelingsdirektør Siw Ellefsen, den 9/10.  

Siw anbefalte meg å kontakte LDO og Hanne Bjurstrøm med min diskriminerings 

sak. Viser også til telefonsamtale med Astrid på deres sentralbord og veileder  

Helle Langseth, den 11/10 hvor vi ble enige om at jeg mailer en oversikt av min sak til 

vurdering/uttalelse fra dere, før jeg stiler min bekymringsmelding til 

diskrimineringsnemnda i Bergen.  

Kort situasjonsbeskrivelse, bakgrunn og forhistorie   

Jeg, Roger Hegerland er verdenslærer, forfatter av 8 bøker, kjærlighetsprofet, 

astrolog, økonom, samboer og familiemann. Spesialist i individuell veiledning og 

personlig coaching. Mester i kommunikasjon, motivasjon og endringsledelse.  

Jeg er for tiden aktiv arbeidssøker og leder av non profit «Make Peace» 

organisasjonen Pilkoss VeXst, etablert i 1994. Jeg er født i Sandefjord i 1965, 

oppvokst i en offentlig kjent norsk familie, som lillebror til sangerinnen/barnestjernen 

Anita Hegerland. Jeg lanserte våren 2018: «Ekspedisjon PolRoger fra 1994 til 2018» 

med egen YouTube kanal. Her har jeg laget flere videoer som synliggjør det som 

pågår av grov urett mot meg. 24 år er lang ventetid og jeg kan ikke la dette pågå 

lenger. Den grove urett som pågår mot meg fra Erna Solberg, må stanses 

omgående!  

Jeg opplever en svært alvorlig diskriminering, systematisk utestengelse, krenking og 

mobbing fra statsminister Erna Solberg og kirkeledelsen. En «Kafka lignende» 

prosess mot en modig, sannferdig og troverdig mann, som bare har de beste 

referanser fra min kjæreste, alle mine arbeidsgivere, barn, barnebarn og venner på 

alt jeg utført i mitt liv. Er i topp form og løp mitt 12 Oslo hel maraton på rad i 

september 2019.  

https://pilkoss.no/
https://www.youtube.com/channel/UCV77ZKmkpbQbBee5v-Tfq8Q?view_as=subscriber


Jeg ønsker dialog med Erna Solberg og at det settes ned et prosjekt i denne sakens 

anledning. Blå understreking viser aktive lenker. 

• Statsminister Erna Solberg oppfordret på Dagsrevyen i NRK, 17/11-2017 

ALLE, om å rapportere inn og eksponere diskriminering som pågår til 

Regjeringen. I den anledning, les mitt brev skrevet til Statsminister Erna 

Solberg. Erna nekter å møte meg og velger bevisst, forsettlig å fortsette  

sin urimelige motstandskamp mot meg og mitt budskap. Les brevet 

statsministeren ikke konkret svarer på og aviser å møte meg.  

1. Brev sendt den 18/6-2018 til Statsminister Erna Solberg og regjeringen  
2. Brev til regjeringen Stoltenberg i oktober 2007 og Statsminister Erna Solberg 

2017  

3. Brev til statsråd og kulturminister Linda Hofstad Helleland, den 20.11.17  

4. Svaret fra kulturministeren  

 

Du kan også i denne omgang se og høre fem av mine svært relevante YouTube 

video i saken her, hentet fra min YouTube kanal: 

Rogerthat!Hegerland/kingofkingz. Disse ble lansert i Mai 2018, sammen med 60 

andre videoer som skildrer den pågående grove urett, diskriminering og unike 

løsninger. 

1. Regjeringen Solberg avviser meg totalt. Jeg er løsningen for hele 

menneskeheten.  

2. Jeg utfordrer Erna Solberg, Knut Arild Hareide og Kjell Magne Bondevik il 

møte om rett tro.  

3. Hareides muppetshow! Jeg utfordrer Erna Solberg, regjeringen og KRF.  

Jeg er nøkkelen.   

4. Erna, stopp korrupsjonen i Norge  

5. Erna, snakker ikke om regjeringens indre anliggender  

 

Hvordan håndterer dere dette?  

• Hva er foreldelsesfristen i offentlighetsloven og diskrimineringsloven?  

• Hva skjer dersom ikke en statsminister/statsråd innrapporterer pågående 

diskriminering? 

• Hvordan kan jeg sjekke at mine brev levert 2.10.2007 ble rapportert inn som 

diskrimineringssak i 2007 og 2017?  

Les denne linken med pågående sensur mot meg vedrørende bokmessen i Frankfurt 

til uken, hvor Norge er hovedaktør fra den 15.10. i år.   

Les gjerne den grundige innledningen med bevisføring på «47 Wake Up» calls fra 

1995 til 2019 på min hjemmeside, pvx.no. Brev sendt til sittende ansvarlige 

statsministre og mediaredaktører i perioden 1995 til 2019.  

Dette er en sammensatt diskriminering og beviselig forskjellsbehandling som har 

pågått i 24 år. Dette rammer meg som yrkesutøver og økonomisk, da min status nå 

https://www.pilkoss.no/march03/17.12.2018_WU_47.pdf
https://www.pilkoss.no/march03/wake_up_43.pdf
https://www.pilkoss.no/march03/wake_up_43.pdf
https://www.pilkoss.no/march03/Wakeupcallnummer44.pdf
https://www.pilkoss.no/march03/Wakeupcallnummer45.pdf
https://youtu.be/QVcLoMpNu48
https://youtu.be/QVcLoMpNu48
https://youtu.be/zyeLGAjUtLo
https://youtu.be/zyeLGAjUtLo
https://youtu.be/5FjLM7AYWkQ
https://youtu.be/lUPJlgCOyn4
https://youtu.be/giRz6EQeZDE
https://www.facebook.com/roger.hegerland.9/posts/522166445244773?__xts__%5B0%5D=68.ARBwNL0nRBhryAQdqPEZXRtgNP4i_cOJMt3Pe_CbIl2HtvLNsyi4Mec2xkQ7g63-6ZjPuKA2mMa4CAbkZW-1gNOev2X-9DYyiToBmIJGGtteCG-a3xC2SXbkgRpLFafDJWIPGmnd2eChIF0xTHHN6BWgYSXV6LncaUOMNjbtV9JWX21Hhdvs0TEQbhq5azFqpZArJkCDYs7wKSEU1jHbOOYAogm579X6esHHd1TK366BGrav1UvK8rK6FUAfMYj_0uM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/roger.hegerland.9/posts/522166445244773?__xts__%5B0%5D=68.ARBwNL0nRBhryAQdqPEZXRtgNP4i_cOJMt3Pe_CbIl2HtvLNsyi4Mec2xkQ7g63-6ZjPuKA2mMa4CAbkZW-1gNOev2X-9DYyiToBmIJGGtteCG-a3xC2SXbkgRpLFafDJWIPGmnd2eChIF0xTHHN6BWgYSXV6LncaUOMNjbtV9JWX21Hhdvs0TEQbhq5azFqpZArJkCDYs7wKSEU1jHbOOYAogm579X6esHHd1TK366BGrav1UvK8rK6FUAfMYj_0uM&__tn__=K-R
https://pilkoss.no/march03/innhold.html
https://pilkoss.no/march03/innhold.html


er arbeidsledig på dagpenger. Det pågår en utmattende utpressingsprosess fra 

statsminister Erna Solberg mot meg. Den pågår slik statsminister Kjell Magne 

Bondevik sa i begynnelsen av år 2000 var hans fremgangsmåte, den gangen Erna 

var statsråd i Bondevik 2 regjeringen. Kjell Magne Bondevik sa den gangen: «De jeg 

ikke liker, vil jeg presse økonomisk, slik at de må gi opp». Tilbake til 1995 har flere 

stortingsrepresentanter etablert en «hemmelig Jesus klubb» på Stortinget. 

 

Hva anbefaler likestilling og diskrimineringsombudet meg konkret å gjøre med 

følgende?   

• Det er brudd på offentlighetsloven dersom ikke mine brev til ansvarlige 

statsråder i 2007 er notert hos de forskjellige statsråder og statsminister Jens 

Stoltenberg fra den gangen.  

• Erna Solberg svarer ikke på brev fra juni 2018, men statsministerens kontor 

svarte etter flere måneder og mange purringer at hun ikke vil møte meg.  

• Det er Erna Solberg, statsministerens kontor og kirkepreses/kirkemøtet, som 

sitter med hovedansvaret for å ta meg og mitt budskap på alvor.  

Som vår forsker og oppdager Thor Heyerdahl sa:  

«Det verste en forsker kan oppleve er å bli fortiet» 

Som kjent er det motsatte av kjærlighet, ikke hat, men likegyldighet og 

ignorering.  

 

En seriøs og sannferdig familiemann alene mot all makt. («David mot Goliat»)  

Jeg anser det som pågår mot meg som grov overtredelse av diskrimineringsforbudet 

begått av flere i fellesskap. Basert på forhåndsdømming og nulltoleranse, en mur mot 

dialog, fremfor det jeg forventer i et demokrati; dialog og samtaler med gode 

intensjoner om å forstå, stille gode spørsmål og lytte. Den enorme styrkeforskjell i 

makt og økonomi og pågående likegyldighet, samt at media redaktører må antas å 

være instruerte, siden de ikke konfronterer Erna Solberg og regjeringen med min sak. 

Minner her om at jeg er oppvokst i en offentlig familie, som har hatt medias søkelys 

på oss, helt tilbake til 1968, den gang jeg var 4 år gammel.  

Statsminister Erna Solberg især, regjeringen og kirkepreses/kirkemøtet behandler 

meg urimelig, i sterk strid med flere av bestemmelsene i denne diskriminerings loven 

paragraf 6,7,8,13,15 og 39. Hvordan går jeg frem for å få vurdert oppreising og 

erstatning i min sak?      

Jeg opplever intet demokrati, derimot et forkledd diktatur, uten dialog og åpenhet fra 

de med hovedansvar på det viktigste av alt, som er nasjonens kristne tro og verdens 

største åpenbaringsreligion, som venter på sin profet/leder tilbake på jorden!  

Demokratiet fremstår som et alibi og «smykke» for en korrupt elitisme, som meler 

egne rettigheter og trekker opp «stigen» til folket i sak etter sak (splitt og hersk). 

«Hest og kjerre» demokratiet er sjakk matt og må moderniseres med finsk «sisu». 



Kirken praktiserer ikke demokrati, men et diktatur, hvor de har okkupert en sjel og 

stenger denne sjelen, kristendommens profet ute fra jorden. Dette fordi statskirken 

ikke åpner opp for reinkarnasjon i det kristne grunnsynet og trosbekjennelsen.  

Dette skaper hver eneste dag full motkraft for folket og menneskeheten. Vår tro er 

det viktigste, fordi det blir som vi tror/vet, for eller mot oss hele tiden. Derfor må rett 

tro og kristen profetforståelse på plass, slik jeg formidler. Slik er det!    

Hillary og Bill Clinton driver Clinton Foundation. Ekteparet Clinton har fått mer enn 

700 millioner de senere årene fra statsminister Erna Solberg og tidligere 

statsministre. Min fredsorganisasjon har ikke fått noe økonomisk støtte og blir aktivt 

stengt ute. Grov urett, mulig korrupsjon og forskjellsbehandling. Bill Clinton har uttalt, 

at det beste med pengene de mottar fra Norge, er at de kan bruke de til hva de vil. 

Den 13/5-2001 møtte jeg Bill Clinton utenfor Stortinget og overleverte han «Kaken fra 

Pascal – en tikkende bombe» Bill mottok «gaven med min bok og budskap om den 

sensur prosess som pågår mot meg og mitt budskap». Jeg ble møtt med den 

groveste sensur fra statsminister, kirkeleder, tv og mediaredaktører den gangen, hvor 

også Erna Solberg var statsråd. Dette var Bill Clintons siste reise, før han skulle til 

Camp David for å skape fred mellom israelere og palestinere (Osloavtalen). Deretter 

kom 11/9 og verdens krigskonsept «Krigen mot terror», og doktrinen «enten er dere 

med oss eller mot oss», sa president George W Bush. Les her om den eneste 

nøkkelen til fred, Osloavtalen. den 19/9-2019. 

Vil også nevne at jeg tidligere har fått avslag på søknad om audiens fra DDMM 

Kongen og Dronningen, samt Kronprins Haakon Magnus. De har alle vært og er 

ledere av statskirken, og deltatt i den systematiske utestenging fra alle de som har 

plikt og ansvar til å bry seg i min sak. Statsminister Erna Solberg leder det norske folk 

og menneskeheten bak lyset.  

Norsk rikskringkasting (NRK) har sensurert meg totalt, i strid med deres 

folkeopplysningskrav. Mitt budskap er ikke nyhet for dem. NRK har tette bånd til 

statsminister Erna Solberg. Les svaret fra Ole Torp i Dagsrevyen, den 17.12.2018. 

NRK bedriver sensur og forhåndsdømming på det 24 året nå.  

Dagens fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, har tidligere i en 

lang årrekke deltatt aktivt i utestengelsen, diskriminering og mobbing av meg og mitt 

klare budskap før hun ble fylkesmann. Den gangen hun satt i Bondevik I og II 

regjeringen fra 1995 til 2005. Etter det store valg nederlaget for Krf i 2005, ble 

Svarstad Haugland fylkesmann, hun bestemmer i dag hvilke organisasjoner som får 

økonomisk støtte av de kristne organisasjonene. I disse dager foreslår regjeringen i 

forslaget til statsbudsjett for 2020, at det skal innføres en tidsfrist for fylkesmenn på 

fem dager til å gjøre en første vurdering av mobbesaker.  
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Tre av mine åtte bøker 

• Hvorfor er jeg redd deg pappa? En oppdagelsesreise gjennom barndom, 

ungdom og voksen liv for frigjøring og egenansvarsutvikling. Utgitt 95 og 96  

• Var Jesus kristen? Hvem var Jesus? (Manus ferdig i 2005, ikke økonomi til 

utgivelse) 

• Jesus Part II – Dommen, utgitt påsken 2005.  

Hva anbefaler dere meg å gjøre videre?  

Hvordan bør klagen til diskrimineringsnemnda i Bergen formuleres?  

Hvis jeg får et avslag fra dere vil jeg ha 

• skriftlig tilbakemelding/begrunnelse og særskilt svar fra likestilling og 

diskriminerings ombud Hanne Bjurstrøm. Vennligst send svaret i posten eller 

på mail med grundig forklaring og deres videre anbefaling.   

• Dersom ikke dette jeg beskriver er å anse som diskriminering og utestengelse 

fra statsminister Erna Solberg og Kirkepreses mot meg og min visdom, mitt 

kall/åpenbaring. Hva er dette da? Vennligst begrunn og utdyp.  

• Hva vil diskrimineringsministeren kalle det som pågår mot meg, og som 

gjøres hver eneste dag av urett fra statsministeren. Det er statsminister Erna 

Solberg som sitter med hovedansvaret for å bry seg og ha en åpen 

velkomstkomite på det jeg formidler.    

Jeg kommer gjerne inn til samtale med veileder og likestilling og 

diskrimineringsminister Hanne Bjurstrøm for å ytterligere utdype forholdene 

nærmere. Om ønskelig blir min samboer gjerne med i møtet.  

Trenger dere ytterligere konkretisering og flere opplysninger treffer dere meg på min 

mobil.  

 

Vennlig hilsen 

Roger Hegerland/Kingofkingz 
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