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Studenten som avdekket justismord
Tidenes rettsskandale endte med at rederdatteren Amelia Riis fikk sin arv på
43 millioner kroner. Jusstudenten Herman J. Berge har vært en sentral brikke
i saken.
2000-12-27

Amelia Riis (70) har i 22 år ment at Oslo skifterett forsømte seg grovt under
behandlingen av dødsboet etter hennes mor. Torsdag fikk hun rettens medhold
for første gang.
Oslo byrett har dømt staten ved Justisdepartementet å betale ekteparet Einar
og Amelia Riis en erstatning på hele 43 millioner kroner. Saken mot staten ble
reist allerede i 1978, men hovedforhandlingene kom ikke opp i Oslo byrett før
12. september i fjor.
Jusstudenten Herman J. Berge (36) har medvirket sterkt for å få saken opp for domstolene.
– Jeg skal gå med på at mitt virke har hatt innvirkning på resultatet. Egentlig er dette noe andre må uttale
seg om. Mange av mine venner er helt i ekstase. Folk ringer og sender tekstmeldinger i ett sett. Det var en
som ringte og gratulerte meg. Han hadde aldri trodd på meg, og han beklaget seg så mye, sier Berge.

MILLIONER TAPT
– Dommeren kommer i en omfattende domsslutning med kraftig kritikk både mot skifteretten og Olsen &
Ugelstad–rederiet som inngikk i Riis–boet. Dommeren mener skifteretten burde grepet inn og stoppet Olsen
& Ugelstad–rederiet, ettersom verdier for flere hundre millioner kroner, som Amalie Riis skulle arvet,
forsvant ut av rederiet.
Herman J. Berge har jobbet med saken i fire år. Torsdag var Berge en svært glad mann. 43 millioner kroner
i erstatning til en privatperson er unikt i norsk sammenheng. Da familien Riis fikk fri rettshjelp i 1998, var
Berge en av hovedpådriverne.

TOTALT OVERBEVIST
– Hadde jeg vært svakere kunne det gått ille med helsa, sier Berge.
Hans engasjement i Riis–saken startet da han jobbet som redaktør i studentavisen Stud.Jur i 1997. Det var
Amelias ektemann Einar Riis som kontaktet Berge. Jusstudenten fikk blant annet se et brev sendt fra
skifterettsjustitiarius Nils B. Hohle i 1978, der Hohle sier seg villig til å trenere saken som nå har gått i Oslo
byrett. I domsslutingen får dette brevet – eller det såkalte punkteringsdokumentet – til dels bred omtale.
– Jeg har vært totalt overbevist om at Amelia Riis har hatt rett fra første stund. Da jeg så
punkteringsdokumentet, våknet jeg, sier Berge.
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Bare få uker etter møtet med Einar Riis, publiserte Stud.Jur to artikler om «punkteringsdokumentet» og om
familien Riis\' kamp mot staten.
Flere kjendisadvokater, embets– og næringslivsfolk fikk krass kritikk i Berges artikler. Høyesterettsadvokat
Ole Lund, som på 1970–tallet var direktør i Olsen & Ugelstad, var blant dem som fikk så hatten passet.

TRUSLER
Kort tid etter artiklene stod på trykk, skrev Ole Lund et brev til Juristforeningen.
«Jeg finner det utrolig at Stud.Jur har latt artiklene trykke. Trøsten får være at det utvilsomt vil være
artikkelforfatteren som både på kort og på lang sikt vil være den skadelidende», skriver Ole Lund i brevet.
Lunds advokatfirma reagerte med å trekke støtten til Juristforeningen, som igjen bidrar til driften av
Stud.Jur. Når brevet ble kjent, åpnet Lund for støtte igjen.
– Alle reaksjonene som kom etter at vi hadde trykket stoffet i Stud.Jur, tilsa at det var noe galt, sier Berge,
som har mottatt en rekke trusler i løpet av de siste fire årene.
– Jeg har ikke latt meg bøye av forskjellige årsaker, og jeg har ikke tenkt så mye på karrieren, forteller
jusstudenten.
– Har du aldri vurdert å gi opp arbeidet?
– Aldri. Dette skulle jeg til bunns i. Selv nå etter dommen er det mye uoppklart, mener Berge.

SEIER FOR RETTSSTATEN
Prosessfullmektig for familien Riis, Ole K. Aabø Evensen i KPMG Law, mener Herman J. Berge har hatt en
sentral rolle i saken.
– Berge har bistått i søknaden om fri rettshjelp. Hadde ikke Riis fått fri rettshjelp, hadde vi ikke fått denne
dommen. Berge har satt søkelys på en del forhold i sakskomplekset. Han har gjort en verdifull innsats, sier
Aabø Evensen.
Professor dr. juris Carl August Fleischer roser også studentens innsats.
– Han har gjort en god jobb. Berge har vist at man kan sette fingeren på en del ting. Dette er en seier for
den norske rettsstat, ikke bare for Amelia Riis, sier Fleischer.

HALVSLØVE FORELESERE
Herman Berge skulle egentlig vært ferdig med studiene sine i fjor høst. Han angrer imidlertid ikke på at han
har prioritert annerledes enn mange andre på jusstudiet.
– Jeg har lært enormt i forhold til å sitte på forelesninger og høre på halvsløve forelesere. Har man tid bør
man gjøre noe annet i tillegg til studiene, sier Berge.
– Vil du oppfordre andre studenter til å jobbe slik som du har gjort?
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– Ja, absolutt. Men jeg skal vel ikke friste andre til å gjøre det samme som jeg har gjort. Man må nok være
litt spesielt skrudd sammen for å holde på med slikt, sier Berge.

INGEN FESTLIG TID
– Etter å ha jobbet med saken har Berge fått et annet syn på studiet, og ikke minst rettsstaten.
– Jeg ser at det er andre faktorer som spiller inn i en dom, enn det å ta stilling til hva som er rett og galt,
forteller Berge.
Engasjementet hans har ikke bare gått ut over studiene. Venner hører også med til sjeldenhetene.
– Jeg har hatt gode venner som har dratt meg med ut. Men jeg har for eksempel ikke hatt innflyttingsfest
enda. Nå blir det fem år siden jeg flyttet inn. Vennene mine er litt sure for det, sier Herman.

– JÆVLIG IDEALISTISK
Etter at Berge hadde satt seg inn i Riis–saken, mistet han tilliten til rettsstaten. Dette førte til at han
opprettet nettstedet RettsNorge.
– Her skriver jeg om juridiske spørsmål som ikke blir tatt opp andre steder. Alt som er kontroversielt og
kritikkverdig. Min oppgave er å hjelpe folk til rettferdighet. Det høres kanskje litt søkt ut, men jeg er ingen
materialist. Jeg har ingenting å tape. Jeg får mye igjen for det jeg gjør, sier Berge. Og legger til:
– Målet mitt er å bygge opp en organisasjon som skal være et kontrollorgan for rettssikkerhet. En
organisasjon som kan ta saken gratis for folk. Jævlig idealistisk, sier Berge.
– Du har jobbet i fire år for denne dommen. Du skal vel feire nå?
– Jeg er ikke den typen som feirer sånt. Jeg er glad for at jeg gjorde det. Og jeg er stolt av meg selv, sier
Berge.
Mer informasjon: www.rettsnorge.com
annonse

37 kommentarer
Øyvind Aarsnes
2012-03-08 13:04:01

Herman Berge er en mann jeg tar av meg hatten for. Det samme kan en ikke si om
diktatoren Jonas Gahr Støre. EØS-avtalen er en forbrytelse mot statens
selvstendighet og våre stortingspolitikere har ført folket bak lyset i EØS-SAKEN sier
Liv Signe Naversete. En skal ikke se bort at dette bedraget som jeg her beskriver kan
utvikle seg til et hat mot de ansvarlige myndigheter som kan føre til et nytt 22. juli.

Neidaberge
2012-03-09 07:03:23

Når det gjelder Herman Berge fortjener saken en epilog med tanke på hva Berge har
drevet med i forhold til familien Riis de siste ti årene.

Per
2012-04-15 16:12:51

Hva har skjedd med Berge siden han jobbet med Riis ? Se www.ameliariis.no
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Per
2012-05-01 11:09:28

Herman Berge har ikke oppført seg "jævlig idealistisk" og er ikke noen å "ta seg av
hatten for" , og det er helt riktig saken trenger en epilog. Herman Berge er blitt dømt
for å ha lurt det eldre Riis paret for over 10 millioner kroner og for å ha forsøkt å
tilegne seg resten av familiens midler. Fru Annette Rønnov erklærte i et TV program
for noen år siden at hennes famile ble utsatt for det samme. 2 lignende historier hvor
eldre blir manipulert er ikke en tilfeldighet lenger, men en profesjonell virksomhet.
Herman Berge fikk ufortjent ros i pressen for en rettssak han selv ikke hadde mye
med, og det er kanskje på tide man setter brikkene på plass....

Øyvind Røed
2012-06-09 01:28:51

Det trengs litt mer finesse for å rumpeslikke seg til en fet jobb i staten, det er ikke
lenger nok å komme krypende fram fra under steiner for å angripe systemkritikere.
Berge har betalt så mye for sin idealisme at det framstår som om Fleischer sine
uttalelser, kombinasjon med truslene fra AP-"juristene" er inne på noe.

Per
2012-06-15 10:23:22

Heller er det ikke lenger nok å komme krypende fram fra bak en komputer med noen
gode poeng for å fortjene ærestittelen "systemkritiker", og i alle fall gir ikke denne en
ubegrenset rett til ulovlige handlinger...Det er ikke Ap-juristene man bør være
bekymret over, men alle de uvitne og naive leserne som tror ukritisk på ALT mediaProfetene som Berge kommer med... P.S. Jeg tror ikke Berge noensinne har BETALT
noe..han er vel heller BLITT BETALT - og ganske mye - for sin såkalte "idelaisme"

Øyvind Røed
2012-06-15 10:48:00

De av oss som signerer med eget navn, kan knapt beskyldes for å "komme krypende".
Hvis Fleischer, Berge, og Universitas ikke er lov å høre på, så bør du kanskje ta det
opp med dem, de venter sikkert i åndeløs spenning på oppgulpet ditt. Deler forøvrig
ikke oppfatningen om at lesere er "uvitne og naive", jeg tror folk er i stand til å gjøre
egne avveininger. PS. Hva er "idelaisme"?

Per
2012-06-17 09:48:00

Når mannen som blir tatt på fersk gjerning med hendene i DIN lomme, begynner å
skrike "hjelp,hjelp, stopp tyven, "systemet" er mot meg, dommerne er mot
meg,osv.osv." så er jeg ikke så sikker på hans idealisme lenger, og føler et behov for
å undersøke nærmere... Mens tvilen råder, ikke la oss plassere Berge i samme kurv
som Fleischer !

N O R wegian
2012-07-06 23:56:38

Noe større skurker enn arbeiderpartiet trenger man ikke lete etter.. De er overalt.. de
eier pressen og nrk ,tv2.. Dvs rettsapparatet i Norge er ikke en virkelig rettstat , men
gjennom tildels godt skjult overformynderi apparat .. et ordtak sier det er pengene som
rår ..Men husk også makta rår og det med maktmissbruk og vennetjenester over en
lav sko... Djevelen ligger i detaljene også i hvordan man som privat person behandles
av makt organer .. (kameradene)
Hvorfor tror dere at så mye snusk foregår i landet vårt ? jo pga systemfeil eller si et
system som legger opp til kun menneskers egen samvittighet ,da om de skal svindle
eller ei.. Hestene som passer havresekkene ,disse folka " "hestene" finner man som
rene slanger jo nærmere toppen på makta man kommer.. gjør du det for meg så skal
jeg hjelpe deg .. osv osv er det som går igjen.. landet vårt mangler rettsikkerhet som
man kan si med hånden på hjertet er ekte ! Surr ! På grunn av lovløsheten skal
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kjærligheten bli kald hos de fleste sier skriften ! det er vi vitne til nå folkens ! Når folk
mister kontakten med 3 ganger hellige Gud ,da sier det seg selv at mye grådighet og
egoisme får råtne bort resten av vår lands borgeres off tjeneres samvittighet.. Så
lenge pengene er det som betyr det meste .. ,så blir er ikke vanlige menneskers
rettssikkerhet viktig å tenke på lengre . Det virker nå som det bare er kun hornene
som mangler i panna på folk i rettsapparatet. Mennesker tar selvmord over å bli
trakasert , men siden der i Norge Drepes ca 15 000 mennesker i abort så er ikke
sannheten så langt borte fra påstanden at mennesker går over lik for penger.. leger
har sin lønn i å drepe uskyldige små barn.. uhyrlig ! Alt mennesker gjør skal passe oss
mentaliteten .. hvis ikke abort.. bort bort ... husk hadde ikke Norge drept mange av sin
befolkning som de har gjordt .. så hadde vi ikke vært i behov av innvandrere fra andre
land !. Men når man blir stemplet for rasist over en lav sko " når man sier dette
,samtidig som tusenvis mødre hvert år får drepe sine egne barn , og får leger til å kalle
det et "enkelt inngrep !?...
Sosialismen er mot Gud og menneske og snart er vi et fullt ut korruptert land , der
snusk og bedragerier med korrupsjon og alskens falske dommer blir avsagt,da av
dommere som jo heller ikke avlegger sin dommer ed... ! jeg spør hvor vil dette ende ?
.. Vond smak i munnen burde flere i vårt land få av alt onde som hender i lille
fredelige" Norge!?
Det koster bekymring å grå hår å bry seg.. Men det er ofte det som også gjør den
store forskjellen.
KGB
Håkon
2012-08-30 07:55:05

Oioioioi. www.ameliariis.no/ [http://www.ameliariis.no/]

Erling
2012-11-12 15:35:46

Kanskje tiden er moden for en revurdering av denne Herman Berge typen ???
youtu.be/RFCVc_pFgs0 [http://youtu.be/RFCVc_pFgs0]

Bilderberg-konspiratør
2013-05-27 20:04:25

Denne Herman Berge er virkelig en rabiat konspirasjonsteoretiker, uten evne til kritisk
tankegang. Gal, gal mann.

Øyvind Røed
2013-05-27 21:21:58

Pussig at "gærningen" knuste staten nok en gang i Strasbourg for bare to uker siden...
www.rettsnorge.com/artikler/2013/Mai/140513_Ny_seier_mot_Norge_i_Strasbourg_denne_gang_Kno
[http://www.rettsnorge.com/artikler/2013/Mai/140513_Ny_seier_mot_Norge_i_Strasbourg_denne_gang_Knock_Out.htm]

Pffft
2013-05-28 03:40:55

Folk som kaller seg "Bilderberg-konspiratør" kan ikke taes seriøst - og muligens var
det ikke vedkommendes mening, heller.
At Bilderbergerne eksisterer er hevet over enhver tvil, og endel nordmenn har vært
der, blant annet Per Egil Hegge, Gro Harlem Brundtland, diverse toppsjefer for NRK,
Hydro, Statoil og lignende.
Jeg husker at det var en gang i tiden, for 10-15 år, hvor man ble beskyldt for å gå med
aluminiumsfoliehatt dersom man "trodde på" eksistensen til Bilderbergerne, Tri-lateral
Commission, Council on Foreign Relations og ikke minst, og kanskje aller mest
latterlig av alt, NSA (National Security Agency i USA, hvis eksistens i mange år var
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like offentlig benektet eller møtt med "ingen kommentar" som Israels atomprogram og
ca 200 atomstridshoder er i dag) og Echelon.
Sa man at Bilderberg, NSA eller Echelon (spionprogram for engelsktalende land, dels
rettet mot ikke-engelsktalende europeiske land, så som Frankrike og Skandinavia)
eksisterte, så ble man i beste fall sett på som en håpløs og livsfjern nerd a la gutta i
The Lone Gunmen i X-Files tv-serien.
Idag vet alle at NSA, Bilderberg og Echelon er høyst reelle
organisasjoner/institusjoner/programmer og de som ikke vet det er dårlig informerte
og "idioter" i ordets opprinnelige forstand. Det hjalp for eksempel at danskenes
Folketing tok opp de problematiske aspektene ved Echelon-programmet, under et
regulært parlamentarisk møte i Borgen (Christiansborg). I Norge satt man stille og folk
som Hegge og andre tok på seg en sfinx-maske eller regelrett hånflirte om noen
nevnte noe av dette, og det norske Stortinget var meget langt fra å ta stilling til
Echelon - sånt gjør man bare ikke i tradisjonelt lydige, konforme Norge (hvor det er en
større nasjonalsport å identifisere/utpeke "avvikere" fra konformitetstvangstrøyen og
normen, enn å bedrive kritisk, selvstendig tankevirksomhet).
Rothschild (Bilderbergkonspiratør)
2013-06-02 01:21:13

Utrolig festlig at Øyvind Røed og Pffft beundrer hr. Berge. Mannen skriver på
nyhetsspeilet.no, et absurd nettsted som fremmer de villeste steorier.
Dett beviser bare at også UiO har sine konspirasjonsgærninger - heldigvis er dere
ikke særlig representative ! :)

Pffft
2013-06-02 02:40:17

Rothschild/whatever:
Jeg må bare beklage at du ikke hadde leseferdighetene i orden i natt. Det er
unnskyldt, ikke minst siden det var godt etter midnatt det skjedde..
Ingen steder har jeg sagt at jeg støtter Berge. Når du sier det så stemmer det vel også
at Berge skriver for Nyhetsspeilet, og det finnes det egentlig ingen unnskyldninger for.
Berge er en skrue, så vidt jeg ser det.
Jeg har heller ikke, for min del, skrevet noe som helst som tilsier at jeg er
konspirasjonsskrue. Tvert imot. Jeg har derfor ikke lansert noen konspirasjonsteori.
For å gjøre det klinkende klart: jeg støtter deg i din kritikk av Berge som person. Det
jeg ikke støtter er din bombastiske og sleivete måte å kritisere på, eller valget av
nick/kallenavn. Men skit nå i det, det er lørdagskveld..
For øvrig er du litt sleivete også i dette at du antar at folk som kommenterer her hos
Universitas er UiO-studenter. Det fins det rett og slett ingen som helst grunn til å anta.
Universitas leses av mange studenter fra andre skoler i Oslo og også av folk i
arbeidslivet, folk utenfor arbeidslivet, folk i andre landsdeler, enkelte nordmenn i
utlandet (f.eks. på utveksling) osv osv. Don't presume so much! :) Du får trekk for
dette, og følgelig en C ;)

Øyvind Røed
2013-06-02 07:46:06

Ikke bare gal, men også lumsk! Han klarte til og med å lure EMD til å tro på seg:
www.lovdata.no/cgi-wift/emdles?/avg/emd/emd-2008-025498.pdf
[http://www.lovdata.no/cgi-wift/emdles?/avg/emd/emd-2008-025498.pdf]

Virkelig på tide at staten tar ansvar, gjennom å "ta en Juklerød" på ham.
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Til Pffft: jeg får legge meg flat her, ser poengene dine både når det gjelder
formuleringer og noe forhastede konklusjoner! Godt å se at du ikke støtter
Nyhetsspeilet-gjengen! :)
Røed: hehe, staten føler seg nok virkelig truet av en kar som over 99,9% av
befolkningen aldri har hørt om. Berge er en ubetydelighet.

Ann Tove Buklev
2013-06-16 11:16:27

Hvorfor er det ingen av dere som stikker hodet ut fra under steinene som ikke tør
vedkjenne dere det dere skriver med å signere med fullt navn? Er oppgulpet så lite
forenelig med det dere vil være representert med som mennesker, at dere er for feige
til å stå frem i offentligheten?

Pffft
2013-06-16 18:11:29

Åh herregud, ikke ei sånn ei også nå...
Ann Tove, om det er det du heter: Bli voksen! De færreste i samfunnet kan stå og si
alt hva hva de mener i offentligheten, til enhver tid. Det er noen svært få grupper som
kan det, hovedsaklig gonzo-journalister på ene siden, og de som er på bunn av
samfunnet, uten organisasjonstilhørighet, jobb å miste, etc etc - frifantene.
Og hva er det som er så viktig med denne debatten at akkurat HER skal man
avtvinges å stå fram med fullt navn?
Hva er det med debatter rundt Hermann Berge som gjør at det alltid dukker opp ko-ko
folk?

Erling
2013-08-03 11:01:15

Tyvik vs Norway dommen av 02/05/2013 er ikke akkurat en "seier" selv om H. Berge
fikk medhold i noen punkter. Er det noen som ble "lurt", så må det vel være det eldre
ekteparet, som trodde på både Kristiansen og Berge, og tapte mange millioner kroner
i prosjektet (pengene forsvant i Herman Berge's Luxembourgiske konti). Såvidt jeg
husker ble bedrageriet avslørt og Herman Berge fikk en dom mot seg en gang i 2008.

Øyvind Røed
2013-08-03 21:43:29

Jævelen er til og med dømt til å betale NOK 80 000 000,- i erstatning til en bank i
Luxembourg, noe som selvsagt førte til undersøkelsessak fra barnevernstjenesten.

Investigative Reporter
2013-08-04 07:59:03

En moderne Peer Gynt?
Han skal for øvrig ha utvist paranoide trekk allerede som jusstudent, og havnet i
markant konflikt med Juristforeningen (som ønsket å ekskludere ham). Han studerte
jus på attføring.

Øyvind Røed
2013-08-04 14:16:40

Smittsom paranoia av den samme skumle typen som Juklerød hadde. Han har
tilogmed fått med seg jusprofessor Fleischer OG lurt EMD til å gi medhold 4 ganger.
En alvorlig syk mann som snarest bør låses inn med permanent brev og
besøksforbud.

Erling
2013-08-04 19:49:44

Du virker godt informert! Vet du HVA han ble dømt for i Luxembourg, og hvilken
sammenheng har erstatningen til en bank imed barnevernstjenesten å gjøre?
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Han er dømt for injurier i Luxembourg i forbindelse med beslag av oppgjør etter å ha
vunnet mot den norske stat i EMD I 2003(Riissaken).
www.rettsnorge.com/artikler/2012/Mars/190312_Corruption_in_Luxembourg_Part_I.htm
[http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Mars/190312_Corruption_in_Luxembourg_Part_I.htm]

Erling
2013-08-05 09:50:21

Takk for opplysningen. Allikevel er det noe som ikke stemmer. Herman Berge dømt til
å betale 80.000.000 NOK for...INJURIER ? Jeg skulle gjerne sett dommen!

Øyvind Aarsnes
2013-08-05 09:54:51

Så mye beskyldninger og piss har jeg ikke lest på lang tid. Utakk er verdens lønn. De
kritikerne som skriver her, hva i huleste har dere gjort for å hjelpe folk her i landet og
hva har dere gjort for å opplyse folket om landsforræderne inne på stortinget, ikke en
jævla dritt så klapp igjen og behold dritten for dere selv. Men mest sannsynlig er dere
betalt av landsforræderne til å sette ut rykte og drive sjikanering mot folk som bryr seg
og har litt vett i skallen. GOD BEDRING.

Erling
2013-08-05 10:01:14

Takk for opplysningen. Allikevel er det noe som ikke stemmer. Herman Berge dømt til
å betale 80.000.000 NOK for...INJURIER ? Jeg skulle gjerne sett dommen!

Investigative Reporter
2013-08-05 11:09:55

Aarsnes, de fleste bedriver normal, kritisk refleksjon innenfor sunne rammer. Din store
helt Hermann Berge er en paranoiker, en konspirasjonsteoretiker og for alt vi vet ikke
en altfor sympatisk herremann når alt kommer til alt.
Sentimentene i utbruddet ditt sier jo også litt om hvor balanserte Berges følgere/fans
er. Det skorter sterkt på kritisk sans (og mye annet). Man peker på de slemme, dårlige
menneskene, men har ingen systemkritikk å levere - bare barnslig klaging og
hysterisk raljering. Hvordan tenker dere: At bare man bytter ut de antatt råtne eplene
så blir alt bra? Som om man bor i Kardemommeby? Hva med å våkne opp, først som
sist, og finne et fungerende perspektiv - se litt på menneskenaturen,
samfunnsvitenskap, sosiologi; altså helheten.
Fant dere forresten ut hvilket grunnlag Berge var på attføring for under hele
jusstudiet? Han var en snylter da også - har man sett noen funksjonsfeil ved ham
siden? Tvert imot har han på kort tid evnet å tilsnike seg titalls millioner, gifte seg, bli
far, flytte rundt om i verden, lage mange sprell (slik han også gjorde under studietiden,
som medredaktør i Stud. Jur.)
Hermann Berge er som storsvindleren som roper, peker og henleder alles
oppmerksomhet på brødtyven borte foran kiosken, mens han selv planlegger store
bankran.
Og de sedvanlige fjolseaktige misantropene og mistrivselsdilettantene lar seg lett lure.

Erling
2013-08-06 10:24:19

Ø.Aa. - du er nok litt på jordet...ingen betviler ditt engasjement for Norge, men nettopp
av den grunn: hvorfor så uvillig til å rette søkelyset mot forræderne iblant oss ? Skjuler
en bedrager seg bak konspirasjonsteorier, burde han ikke avsløres ?

Bilderberg-konspiratør
2013-08-12 00:46:20

Øyvind Aarsnes er en paranoid, høyreekstrem tosk, som lever i noe som ser ut til å
være en parallell virkelighet. En potensiell Breivik, ut i fra hans vanvittige kommentarer
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om landsforræderi.
jaja
2013-08-13 02:26:54

Synes det er direkte sjofelt å begynne å rakke ned på mennesker som klarer å
omskolere seg til advokat... om han klarte å avdekke svindel fra arbeiderpartiet mot
norske borgere, har det ingenting med å være konspirtorisk opptatt... Mange off
tjenestemenn er så lite opptatt med å overholde lover å regler at de er mest opptatt av
å tjene penger..ofte på stakkarar som ikke har har det så god start her i livet..
Det norske rettsystem stinker!! og man kan da spørre seg hvorfor! Jo fordi de som har
laget systemene ville ha muligheten til å svindle å karre til seg samtidig som det så ut
som god juss !mens det i virkeligheten var bare svindel og bedrag.. alt mange
advokater tenker på er hvor mye penger kan jeg klare å suge til me g på/via klienten...
bare ta krekar saken det er så typisk.. Birgitte tengs saken er og innlysende svindel..
Tenk etterforskerne som svhørte kunne begå så store avhørsfeil at siktede ikke kunne
dømmes .. hvorfor kan en offentlig tjenestemann begå så mye feil uten å bli straffet for
det eller miste sillingen sin ? Norges rettsystem lukter av frimureri og kameraderi ! det
sammarbeides over en lav sko på så mange måter for å sko seg økonomisk,ofte på
mennesker som allerde har det veldig vanskelig.. Ikke engang blir rettsaker tatt opp på
bånd slik at man kan se om en sak har blitt riktig behandlet.. Det er fordi rettsalene er
stedet der folks rett å sjel skal misshandles ! det er typisk arbeiderparti metodikk hersk
og splitt !

jaja
2013-08-13 02:59:17

Ja godt valg folkens.. Folka fra Venstresiden har i mange år lykkes i politikken med å
være pent kledd ,løgnakig og en korrupt vennegjeng !
www.youtube.com/watch?v=DwdgimM4BDA [http://www.youtube.com/watch?
v=DwdgimM4BDA]

Erling
2013-09-14 17:00:57

Ingen feil i å omskolere seg fra bilmekaniker til advokat, men gjør man det på attføring
ved å fremskaffe falske legeattester, så er det bedrageri - uansett om man stemmer
høyre eller venstre !

Erling
2013-09-14 17:09:42

Her er det ikke snakk om å "rakke ned" på noensomhelst, men å avsløre en bedrager
som gjør sitt beste for å bli et offentlig "forbilde" i den norske politiske og juridiske
arena !

Per
2013-10-26 15:47:19

Til tross for å ha offisielt flyttet - eller "flyktet"? - til Tonga (har han nu virkelig det ?),
ser Herman Berge ut til å være på jakt etter nye "klienter" han kan bedra...Eldre, syke,
svakerestilte, eller desperate som er blitt utsatt for store urettferdigheter, og som har
mistet troen på norsk rettsvesen, viser seg å være de beste "offrene". Er ikke Herman
Berge allerede blitt dømt for bedrageri ? Eller er det nok å skrike litt ut mot en
"verdenskonspirasjon" for å bli frikjent fra all ulovlig virksomhet ? Og er ikke hyklerne
som her støtter Herman Berge egentlig å betraktes som ...medhjelpere ?
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