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Denne boken vil bli forsøkt tidd i hjel og latterliggjort, og det vil bli gjort sterke forsøk på å
diskreditere forfatterne. Det samme har skjedd med mange andre som har vært uheldige
nok til å komme bort i det uvesenet vi beskriver, og fortalt om det. Noen har bestemt seg
raskt for å holde munn, andre har mistet omdømme eller blitt kjørt i senk økonomisk
og/eller mentalt.Det gjelder enhver som peker på ulovligheter i samtid. Avsløringer av
forhold som til enhver tid ligger 10-20 år tilbake i tiden slipper lettere gjennom. Det er så
lett å avskrive slikt som «historie». Det er derfor med jevne mellomrom kommet
«avsløringer» der de ansvarlige har vært døde eller sakene foreldet. Med denne måten å
gjøre det på, er vår sak antakelig moden for avdekking rundt år 2010. Så lenge vil vi ikke
vente.

Vi våger å publisere denne boken, fordi vi vet vi har rett, fordi vi vet at mange andre vet vi
har rett, og fordi vi har gjort det ingen andre tidligere har gjort: Drevet systematisk og
omfattende kontraetterretning som setter oss i stand til å dokumentere faktiske
observasjoner, og ska et oss inngående kunnskap om den norske etterkrigshistorien på
aktuelle områder, herunder mange enkeltsaker, slik at våre observasjoner kan settes inn i et
totalt bilde.En ordinær etterforsker er ikke under overvåking av den han skal etterforske!
Vi, derimot, har hele tiden arbeidet med å avdekke disse forholdene parallelt med at vi har
vært under overvåking.Dette har selvsagt hatt stor betydning for våre valg av metoder, og
ikke minst medført en rekke begrensninger. For oss har det aller viktigste i lang tid vært et
absolutt hemmelighold av est mulige sider ved vår kontraetterretning. Mange spor er
derfor unnlatt etterforsket, fordi risikoen for at motparten skulle bli oppmerksom på vår
interesse på dette konkrete punktet har vært for stor.Kontraetterretningen i seg selv har
sannsynligvis de senere årene vært en av de sterkeste drivkreftene for motparten i å trappe
opp sin virksomhet overfor oss.
Hemmelige tjenester er ikke vant med å bli gått etter i sømmene. Det henger sammen med
den indre kultur som utvikles i det hemmelige drivhusmiljøet: De er overbevist om at de
har rett i det de gjør. Ingen har tidligere i Norge kommet seirende ut av en konfrontasjon
med tjenestene i sin samtid
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Vi har valgt å legge stor vekt på all den etterforskning og granskning som er iverksatt av
ulike myndighetsorganer, både vedrørende vår egen sak og mer generelt, fordi vi kan vise
at disse komitéer, utvalg, etterforskningsgrupper etc i virkeligheten ikke har hatt til hensikt
å få frem den fulle sannhet. Vi har etter mye tro og siden tvil opplevd denne vandring
gjennom en uendelig lang «demokratisk tjenestevei» slik at vi hele veien har vært utsatt for
rene dekkaksjoner. De ulike organer har tydeligvis hatt som formål å innhente mest mulig
informasjon om vår kunnskap, altså selv fungert som etterretningsorganer. Vi er
oppmerksom på at dette er en sterk påstand, og har derfor brukt mye plass på å
dokumentere den med originaldokumenter.

Denne utrolig nedslitende prosessen forklarer også hvorfor ingen tidligere har nådd frem.
Endelig er det i seg selv et bevis for at noen har mye å skjulenår det er nødvendig å
iscenesette så mye rent lureri og dessuten risikere å kompromittere så store deler av det
retts- og justissystem folk må ha tillit til hvis demokratiet skal fungere. De siste snart 6 årene
har vi mottatt hundrevis av henvendelser fra personer og organisasjoner som hevder å ha
vært utsatt for tilsynelatende koordinerte angrep fra ulike hold som alle har det til felles at
de synes hevet over loven. Ofte er motstanderne o entlige etater, noen ganger private med
beskyttere trygt plassert i viktige posisjoner.
Mange av henvendelsene er useriøse eller rene provokasjoner fra motparten for å
skremme, true, villede, avlede og ska e opplysninger. Likevel har det vært svært mange
ekte henvendelser fra fortvilte mennesker. Vi er overbevist om at det i Norge nnes et
meget stort antall mennesker som vet at noe er helt galt i Norge, uten at de til nå har
forstått hva, hvordan og hvorfor.Vi regner med at de vil forstå mer når de har lest denne
boken. Til disse vil vi si: Nå er tiden til å stå frem. Hvis alle hederlige nordmenn forteller
det de vet, skal vi få slutt på uvesenet. Det står et ertall i Stortinget klart til å ordne opp så
snart de har visshet. Det kan ta tid før en slik sjanse kommer tilbake.Vår sak har gått over
lang tid, og en del av våre støttespillere er dessverre falt ifra. Blant disse minnes vi med stor
takknemlighet avdøde sjefredaktør og major i Etterretnings- og Sikkerhetstjenesten, Chr.
Christensen. Han var underveis en meget solid støttespiller og bidro med avgjørende
informasjoner på flere områder
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Vi vil også takke en rekke enkeltpolitikere fra stortings ertallet, som i disse saker består av
alle opposisjonspartier. I særstilling står stortingsrepresentant Ingvald Godal, som har
utvist et helt usedvanlig politisk og personlig mot og for oss stått som et eksempel på at
noen tør der mange tier. Til slutt en takk til de av våre familiemedlemmer, venner og
kolleger som sto løpet ut sammen med oss.

Oslo, mars 1996.
Johan M Setsaas • Hans Henrik Ramm
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