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Stavanger, 19.08.2006 

Pressemelding 

KAMP MOT KULT FEIRER 10 ÅR  
 
Nettsiden Operation Clambake (www.xenu.net) er i dag den mest kjente og største kilden 

i verden for kritisk informasjon om den kontroversielle Scientologikirken.  

 

I år jubilerer Stavanger-mannen bak nettstedet med 10 år på nett.  

 

I 10 år har Andreas Heldal-Lund blitt truet og forsøkt skremt til taushet, men det har ikke 

hjulpet. Scientologikirken har brukt store ressurser på privatetterforskere, advokater og 

har også fraktet inn team fra USA for å forsøke å stoppe han. Tross 10 år med graving i 

hans privatliv har de ikke funnet noe å bruke mot han, og nettstedet Operation Clambake 

er større og mer omtalt enn noen sinne.  

 

Til daglig jobber Andreas Heldal-Lund for et amerikansk konsern, hvor han er daglig 

leder for selskapet i Norge. Regelmessig mottar selskapet han jobber for anonyme brev 

hvor de mest fantasifulle løgner brukes for å forsøke å ødelegge ham profesjonelt. 

"Scientologikirken er antakelig den mest nådeløse, den mest klassisk terroriserende, den 

mest ivrige til å saksøke, og mest lukrative kult i moderne tid. Ingen kult presser mer 

penger ut av sine medlemmer" sier Heldal-Lund.  

 

Jubileet går av stabelen i Stavanger 2. september. 

Det blir verdenspremiere av en amerikansk spillefilm om Scientologikirken på Stavanger 

Kino, åpent møte, foredrag fra personer som har greid å rømme, utgivelse av jubileums-

CD og festmiddag. 

 

"-Vi er særlig spent på filmen 'The Bridge' som de jobber på spreng med å gjøre ferdig i 

USA nå." og legger til at "Verdenspremieren i Stavanger er en stor ære og visningen vil 

bli gratis, men det er begrenset med plasser så det er førstemann til mølla."  

 

Fra Los Angeles kommer blant annet Tory Christman. Etter 30 år i kulten greide hun 

endelig å rømme, blant annet gjennom at hun kom i kontakt med Heldal-Lund og 

Operation Clambake. Tory nådde det høyeste hemmelige nivået i Scientologikirken og 

var involvert i kultens hemmelige etterretningstjeneste. Da hun rømte brøt alle hennes 

venner og hennes mann med henne. I Stavanger vil hun i et åpent møte fortelle sin 
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utrolige historie. Det kommer også tidligere scientologer fra Sverige, Danmark og 

Storbritannia.  

 

"-Arrangementet er åpent for alle og jeg håper det skaper interesse slik at mange kommer. 

Informasjon om program og påmelding legges ut på nettsiden www.xenu.net" sier 

Andreas Heldal-Lund.  

 

"-Det er lett å latterliggjøre uvanlige ideologier og grupper. Det er viktig å poengtere her 

at kritikken mot denne gruppen ikke går på hva de tror, det går på hva de gjør. Folk må få 

tro på hva de vil. Det jeg kritiserer Scientologikirken for er deres bedrageri, deres brutale 

og velorganiserte angrep på ytringsfriheten, deres manglende omtanke for sine 

medlemmer (spesielt den hardt arbeidende staben), deres harde salgsmetoder, deres 

arroganse, deres manglende omtanke for familier, deres grove forsømmelse av og 

overgrep mot barn, etc" forteller Heldal-Lund. "Motivasjonen for å ofre så mye tid og 

ressurser på å informere om denne gruppen er den enorme mengden støtte og historier jeg 

mottar fra hele verden."  

 

Operation Clambake er en nettside som samler over 50 år med kritisk informasjon om 

Scientologikirken og dens skaper L Ron Hubbard i en omfattende database. Mye av 

informasjonen var tidligere strengt hemmelig. Mens ingen offisielle nettsider for 

Scientologikirken linker til noe kritisk, inkluderer Heldal-Lund informasjon om begge 

sider og ber folk undersøke selv. 

 

"-Kun de med noe å skjule jobber så hardt og systematisk for å knuse sine kritikere. 

Internett har derimot en enestående avvæpnende effekt på slike totalitære og 

undertrykkende ideologier." avslutter Andreas Heldal-Lund.  

 
Operation Clambake: http://www.xenu.net/   eller  http://www.clambake .org/ 
Operation Clambake FAQ: http://www.xenu.net/cb-faq.html  
Wikipedia:  

� Operation Clambake: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Clambake  
� Scientologikirken: http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Scientology  
� Scientologi: http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology  
� Tory Christman: http://en.wikipedia.org/wiki/Tory_christman 
� Andreas Heldal-Lund: http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Heldal-Lund  

 
Kontakt Andreas Heldal-Lund:  

Mobil: 90 04 32 99  
E-post: ahl@xenu.net 
Post: Postboks 131, 4098 Tananger 


