Herman J Berge
From:
Sent:
To:
Subject:

Peter [romani@spray.no]
8. september 2008 10:14
Herman.berge
Re: Riis

Hei
Jeg tilkjennegir meg ikke fordi jeg ikke er involvert, eller vil bli involvert. Min henvendelse er kun et
uttrykk for misnøye med hvorledes folk behandler hverandre i denne verden.
Jeg kjenner ikke til hva slags dokumentasjon Riis har overlevert deg, men i dine publiserte beskrivelser er
det mye som tyder på det. Og som du selv bekrefter, så viser dette seg å være korrekt.
Min tilgang til saksdokumentene er ikke på noen måte noe spennende ved:)

mvh Peter
----- Original Message ----From: "Herman.berge"
To: romani@spray.no
Subject: Riis
Date: Sun, 7 Sep 2008 22:32:13 -0000
Hei NN/Peter.
Jeg viser til innkopiert mail nedenfor som du sendte meg for snart 1 œ år
siden.
For det første hadde det vært greit om du tilkjennega deg når du nå først
tok det skrittet å sende mail til meg.
For det annet: Du vet mye om dokumentasjonen i “saken”, samtidig sier du
at du aldri har vært involvert i saken. Dette betyr at du på en eller
annen måte har fått tilgang til sakens dokumenter. Dette er interessant.
Mer interessant blir det når du skriver at Riis har underslått
dokumentasjon overfor meg. Hvordan har du kommet til slik kunnskap? Det
er jo ikke så mange som kjenner til hvilken dokumentasjon Riis har delt
med meg.
Jeg har selv kommet til ny kunnskap i komplekset – dog ikke takket være
deg – og jeg ser at du har hatt rett i dine uttalelser.
Tørr du si meg hvem du er? Og hvordan du har kommet til denne kunnskapen
om Riis og deres tilbakeholdelse av dokumenter/faktum overfor meg?
Jeg vil sette stor pris på en tilbakemelding fra deg.
Herman J Berge
[Side #]

‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐
From: Peter [mailto:romani@spray.no]
Sent: Wednesday, May 09, 2007 10:04 PM
To: herman.berge@rettsnorge.no
Subject:
Hei Herman
Det må føles fælt for deg å bli utsatt for dette. Jeg har likevel ikke
medlidenhet med deg. Har det slått deg at familien Riis sine tidligere
bidragsytere har blitt håndtert på tilsvarende måte? Har det slått deg
at Familien selv har underslått mye dokumentasjon overfor deg slik at
deres sak kanskje fremstår i et annet lys enn det som virkelig er?
Tenk litt på det når du angriper andre mennesker.
PS Jeg har aldri vært involvert i saken, men jeg har lest mange av
saksdokumentene.
Du har hatt med en paranoid familie å gjøre, det gjelder også Einar.
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