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3.9.2 Prinsipalt anf~res  det at Herman J. Berge villedet Amelia Riis til å signere på 
skadeslmhetserkl~ringen ved blant annet å anfm-e at han sto over et snarlig gjennombrudd i 
sakene mv, jf avtaleloven 5 30. 

3.9.3 Subsidimrt anfiares det at Herman J. Berge utnyttet Amelias Riis nndstilstand ogleller 
avhengighetsforhold til ham for å få henne til å signere denne erkl~ringen, jf avtaleloven 5 
31. 

3.9.4 Atter subsidimt anfmes det at Herman J. Berge benyttet slik tvang eller tvangslignende 
situasjon at erklmingen er å betrakte som ugyldig, jf avtaleloven 5 29. 

3.10 Krav om fastsettelsesdom for at erklæring datert 2. september 2006 (bilag 19) er 
ugyldig 

3.10.1 Saksokerne krever videre fastsettelsesdom for at Herman J. Berge ikke kan bygge noe 
rettskrav mot Amelia Riis basert på "erkl~ringen" av 2. september 2006. 

3.10.2 Prinsipalt anf~res  det at Herman J. Berge villedet Amelia Riis til å tro at hun skyldte ham 
penger som det ikke forelå noe avtalerettslig grunnlag for, jf avtaleloven 5 30. 

3.10.3 Subsidimt anfmes det at Herman J. Berge utnyttet Amelias Rik n~dstilstand ogleller 
avhengighetsforhold til ham, jf avtaleloven 3 1. 

3.10.4 Atter subsidi~rt anfmes det at Herman J. Berge benyttet slik tvang eller tvangslignende 
situasjon at erkl~ringen er å betrakte som ugyldig, jf avtaleloven 5 29. 

3.10.5 Atter atter subsidimt anfures det at "erkl~ringen" er ugyldig i medhold av avtaleloven 5 33 
og 5 36. 

4. VITNER 

Saksakerne kommer til å påberope seg en rekke vitner i sakens anledning. Disse vitnene vil 
forklare seg om hvordan Herman J. Berge ved flere anledninger manipulerte Einar Riis for å 
oppnå personlige fordeler. I den forbindelse vil felgende vitner bli fiart i saken: 

Advokat Ingjald 0rbeck Smheim. Dette vitnet har tidligere v ~ r t  Saksnktes 
arbeidsgiver og har ved flere anledninger sett hvordan Saks~kte manipulerte Einar 
Riis. Vitnet muter frivillig etter innkalling fra undertegnede. 

Helge Elvebakk. Dette vitnet har tidligere v ~ r t  engasjert som rådgiver for Amelia og 
Einar Riis. Vitnet har ved flere anledninger observert hvordan Saksekte manipulerte 
Einar Riis. Vitnet mater frivillig etter innkalling fra undertegnede. 

Vidar Strandskogen. Dette vitnet har tidligere v ~ r t  klient av Saksiakte. Vitnet har 
selv observert hvordan Saks~kte manipulerte Einar Riis. Vitnet har også selv blitt 
forsnkt manipulert av Saks~kte. Vitnet mnter frivillig etter innkalling fra 
undertegnede. 
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Morten Strandskogen. Dette vitnet er s0nn til Vidar Strandskogen (tidligere klient av 
Herman J. Berge). Vitnet har selv observert hvordan Saksukte fors~kte å manipulere 
sin far, noe Herman J. Berge under en periode klarte å gjure. Vitnet har også 
observert hvordan Herman J. Berge manipulerte Einar Riis. Vitnet muter frivillig 
etter innkalling fra undertegnede. 

Anette Rennov. Dette vitnet er datter av Tore Nuland. Herman J. Berge er i dag 
"ansatt" som juridisk rådgiver av Tore Nuland og har på vegne av Tore Nuland 
iverksatt en rekke s~ksmål.  Tore Nuland er i dag sterkt svekket og pleietrengende. 
Berge har imidlertid "overtalt" Nuland til å ta ut et s0ksmål mot blant annet advokat 
Knut Ro på flere milliarder. Annette Rannov vil bli eksaminert om hvilke metoder 
hun opplever at Herman J. Berge har benyttet ovenfor sin far med sikte på å bli 
engasjert som rådgiver. Hun vil også bli eksaminert om sin kjennskap om hvordan 
Herman J. Berge opererer med hensyn til godtgimelse for sine ytelser og "rådgiving" 
og hvordan Berge også her synes å preve å få aksept som "den nye s~nnen  i huset." 
Når det gjelder Nulands "sponsing" av Berge fremgår dette for mrig av Einars brev 
datert 25. april 2003, ref bilag nr 30. 

Det tas også forbehold om å kunne fure ytterligere vitner som vil kunne forklare seg om 
ovennevnte forhold, herunder Herman J. Berges "forretningsmetoder". 

Uteblivelsesdom kreves avsagt i lovens tilfeller. 

På bakgrunn av ovennevnte nedlegges sådan 

Herman J. Berge d0mmes til å betale til dudsboet etter Einar Riis et belup oppad begrenset til 
NOK 5 200 000 med tillegg av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter 
forsinkelsesrenteloven av NOK 200 030 fra 10. juni 2003, av NOK 4 millioner fra 7. juli 
2003 og av NOK 1 million fra 19. august 2003og frem til fullt oppgjm finner sted. 

Herman J. Berge dummes til å betale til dpdsboet etter Einar Riis et belup oppad begrenset til 
NOK 192 484 i urettmessig mottatt omkostningsdekning og lån med tillegg av den til enhver 
tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven fra 3 1. desember 2003 og frem til 
fullt oppgjur finner sted. 

Herman J. Berge damrnes til å betale til dudsboet etter Einar Riis et bebp oppad begrenset til 
NOK 453 613 i urettmessig mottatt 10nn med tillegg av den til enhver tid gjeldende 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven fra 1. november 2005 og frem til fullt oppgjur 
finner sted. 

Herman J. Berge dnmmes til å betale til Amelia Riis og dudsboet etter Einar Riis erstatning 
begrenset oppad til NOK 2 750 000 i forbindelse med investeringsprosjektet AS Tyvik, med 
tillegg av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven fra 11. 
mai 2005 og frem til fullt oppgjm finner sted. 

Avtalen datert 28. desember 1998 mellom Einar Riis, Amelia Riis, Benedicte Riis og Herman 
J. Berge er ugyldig og Herman J. Berge kan ikke bygge noe krav mot Amelia Riis, Einar Riis 
hans dodsbo ogleller Benedicte Riis basert på denne "avtalen". 
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