From: Herman J Berge [mailto:herman.berge@rettsnorge.org]
Sent: Saturday, February 02, 2013 1:23 AM
To: 'Postmottak SMK'
Cc: 'per.sandberg@stortinget.no'
Subject: FW: Navn på dommer (SORENSKRIVER HADDE 2,98 I PROMILLE - SLIPPER FENGSEL )

Hei,
Jeg har fått i hendene dokumentasjon som identifiserer den organisk deprimerte
fyllekjørerende dommeren som Inger Myhr, sorenskriver ved Follo tingrett.
Kan Statsministeren bekrefte at det var Inger Myhr som ble tatt for fyllekjøring i fjor, som
nærmest ble frikjent i straffesaken, og som nå får sykelønn i ett år samtidig som hun har
sagt opp sin stilling og deretter skal gå over på AFP?
Jeg ser frem til SMKs hurtige besvarelse,
Herman J Berge
From: Herman J Berge [mailto:herman.berge@rettsnorge.org]
Sent: Sunday, January 27, 2013 12:00 AM
To: 'Postmottak SMK'
Subject: RE: Navn på dommer (SORENSKRIVER HADDE 2,98 I PROMILLE - SLIPPER FENGSEL )

Hei,
Jeg ser at VG i dag (med overskriften: SORENSKRIVER HADDE 2,98 I PROMILLE - SLIPPER
FENGSEL ) refererer til denne saken som jeg har nevnt i tidligere henvendelser. Idet VG
har fått navnet på vedkommende, kan jeg ikke se at det skulle være noen grunn for å
hemmeligholde navnet overfor meg og resten av massene, følgelig ber jeg igjen om å
få utlevert navn og annen utbedt dokumentasjon mht denne dommeren, som altså
viser seg å være en sorenskriver som da han ble tatt var det man i pene ordelag må
kunne omtale som drita full.
I og med at denne Kongens embetsmann har fått spesialbehandling av SMK under
behandlingen av straffesaken mot ham, har vi/massene et enda større behov for å få
tilgang til informasjon omkring denne dommeren, hvem som har dømt ham, SMKs
engasjement i saken, hvem som konkret har veiledet den ”hemmelige” domstolen til å
nær sagt frikjenne dommeren, og dét under hemmelig rettergang.
Mot denne bakgrunn begjærer jeg umiddelbart og fritt innsyn i alt relevant materiale.
Herman J Berge
From: Herman J Berge [mailto:herman.berge@rettsnorge.org]
Sent: Monday, January 14, 2013 3:26 PM

To: 'Postmottak SMK'
Subject: RE: Navn på dommer

Jeg kan ikke se at jeg er tvunget til å henvende meg til et department mht denne
saken. Dersom SMK mener at statsministeren ikke har noe med saken å gjøre, vil det
være opp til SMK å oversende problemet til korrekt instans. Dersom SMK ønsker å få en
løsningen av spørsmålet mitt vurdert/avklart av Lovavdelingen eller andre, så er også
dette meg helt uvedkommende.
For øvrig er jeg av den oppfatning at dette er en sak for SMK og Kongen i Statsråd. Vi
står tross alt overfor et embetsproblem, og ikke et isolert juridisk problem.
Embetsutnevninger er en offentlig sak, og dersom den utnevnte forbryter seg mot det
grunnlag vedkommende forvalter sitt embete på, har folket en selvsagt rett til å bli gjort
kjent med hvem skadevolderen er. Hvordan skal de ellers kunne gjøre gjeldende sitt
eventuelle tap (risikoen for at en mentalt svekket dommer har påført andre skade og
tap, er – for å si det mildt – ikke liten)? Dersom en skadevolders navn blir hemmeligholdt
av dem som står ansvarlig for dennes handlinger (eksempelvis hvor arbeidsgiver er kjent
med forholdet og likevel velger å dekker over det), dette til skade for
skadelidte/fornærmede, står arbeidsgiver åpenbart i fare for å bli gjort både
strafferettslig såvel som erstatningsrettslig ansvarlig.
Spørsmålet mitt var for øvrig enkelt å besvare, da jeg kun søkte navnet på dommeren.
Jeg ser frem til en hurtig tilbakemelding med navn på dommeren, samt en kort
opplisting vedrørende dommerens utnevning (herunder beskikkelse, embetsed og
dommerforsikring), hvilke domstoler han har vært ansatt i, ethvert privat eller offentlig
forhold som har relevans for hans stilling som dommer, samt hans medisinske historikk så
langt den er relevant for en lovmessig forvaltning av embetet.
Med vennlig hilsen
Herman J Berge
From: Postmottak SMK [mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no]
Sent: Friday, November 16, 2012 8:50 PM
To: 'Herman J Berge'
Subject: SV: Navn på dommer

Du henvises til å ta kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet som rette
fagdepartement.
Med vennlig hilsen
Arkivet, Statsministerens kontor
Fra: Herman J Berge [mailto:herman.berge@rettsnorge.org]
Sendt: 15. november 2012 10:37
Til: Postmottak SMK
Emne: Navn på dommer

Att: Jens Stoltenberg
Hei,
Jeg har i dag lest i VG at en dommer som lider av organisk depresjon er tatt for
fyllekjøring. I denne forbindelse ber jeg om å få navnet på dommeren slik at vi kan få
avklart eventuelle skader denne dommeren har påført samfunnet og enkeltpersoner
under de fem år han har fungert som dommer uten autorisasjon. Når jeg har fått navnet
på dommeren vil jeg publisere navnet på www.rettsnorge.com i den hensikt å varsle de
av borgerne som er berørt av vedkommende dommers handlinger.
Jeg ser frem til din hurtige tilbakemelding.
Med vennlig hilsen,
Herman J Berge

