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Brev til Ole Kristian A ~ Ø  Evensen, 
H.r.adv. og tidligere forsvars 
advokat for Riis familien i kampen mot staten 
for å få Riis familiens frasvindlede arveformue, tilbakelevert 
i 1993 - 2004. 

Jeg kan bare beklage, at det blev nØdvendig for Riis familien 
å trekke mandatet gitt til Abd-Evensen tilbake, efter at AbØ- 
Evensen begyndte å rØbe at han for langt på vei, forsakte å 
fremme den norske stats beste interesser, imot det som åpenbart 
var P-iis familiens interesser, nemmelig å få en arveformue på 
100 mill norske kroner, tilbakelevert og med maksimale rentes 
renter over 31 år. 

A ~ Ø  Evensen forsakte å presse Riis til å akseptere et ultimatums 
forlik fra justisminister DØrums side, til Riis, med en tilbakebetaling 
av 43 mill kr efter at staten hadde vært med på å frasvindle Riis 
familien deres 100 mill kr farsarv, og skip, 38.000 tdw store 
bulkskipet M/S SOGNEFJELL. 

100 mill kr arveformuen Riis eide i 1974, var med 18% rentes 
renter, steget fra 14 mill dollars da arveformuen blev frasvindlet 
Riis, til 2 , 3  milliarder dollars, da justisminister DØrm erklærte 
på TV til hele Norges befolkning, at han ville inngå et forhandlings 
forlik med Riis slik at k r i g e n  kunne f& en r e t t f e r d i g  l g s n i n g .  

Her er det at Riis's forsvarer begynner å beslytte statens interes- 
ser, for å få Riis til å akseptere 7 mill dollars'istedenfor 2.3 milliar 
dollars. 

Riis hadde kort tidligere fått referert fra personernær DØrum, 
at DØrum hadde flott forsikret, at det ville aldri komme på 
tale, for staten å profitere på en slik " forlikssituasjon ". 

Mot slik justisministers erklæring, til vidner, kunne Riis 
umulig akseptere å godta et forlik hvor Riis fikk 7 mill dollars, 
efter å ha blitt klart frasvindlet 14 mill dollars rettmessige fars- 
arv, av den norske stat med flere i en stor sammensvergelse, og hvor 
14 mill do11 arvebelgpet fra 1974 med 18% rentens renter var steget 
til 2,3 milliarder dollars. 7 mill do11 ville være ca 0,003 promille 
av den frasvindlede formue, og kunne umulig aksepteres uten å måtte 
anse både Norges regjeringer og storting over passerte 31 år, som 
maksimale kjempe pengeforbrytere.. Et annet resultat måtte frem- 
skaffes, mer rettferdig. 



At Amelia Olsen Riis's rettessige farsarv på da 14 mill 
dollars, som hadde vært holdt frasvindlet henne, helt tilbake 
fra farens dØd i 1948, for å så bli frasvindlet Amelia Olsen Riis på 
nytt igjen i 1974 og nu for At Bratteli's Arbeiderparti regjering 
skulle kunne få reddet Norges to rikeste milliardærer fra å ende konkurs 
som direkte konsekvens av deres egne personlig vanvidds spekulasjoner 
i verdens mest risiko befengte forretningstranaksjoner, kunne umulig 
Riis familien akseptere. 

Riis var helt klart vitende om både Rekstens erklærte 6 - 7 
m-lliardformue, bortgjemt i verdens skatteparadis og Fred Olsens 
milliard kongeriket pa Gomera dens i Kanadri arkipelaget. 

Hvis staten var i humØr til å tilsvindle sig kjempeverdier, 
så fikk de hente inn pengene fra de skyldige for kjempekrisen, 
nammelig fra Fred Olsen og Hilmar Reksten. Og var det vanskelig for 
de var personlige venner av regjerings- og stortingsfolk, så fikk 
Bratteli regjeringen forsØke å få den nØdvendige pengehjelps belØp 
fra landets stdrste redere, som Wilhelmsen, Bergesen, Reksten, 
ou rederiene og LI, Norges Bank, DNC og Steina Erik Hagen med flere. 

For Bratteli regjeringen å f@lge hradv. Ole Lunds forslag 
å få frasvindlet 10 mill dollar kapital beldpet fra en forsvarsl@s 
pike, som til da, 1974, allerede hadde vært hold frasvindlet hennes 
rettmessige farsarvsformue i 26 endelØse år, fyllt av rene justis 
mordsdomrner fra Kongeriket-s hdiesterett, kunne bare aldri aksepte- 
res. 

Jeg kunne umulkg ha vært med hjemmefront helten, eventyr 
helte, Max Manus, da vi senket tyskerbåtene på Oslo havn i 1943, 
for så å bli plyndret og ranet av arbeiderparti pamper i Bratteli- 
regjeringen, helt inn til skinnet, kunne jeg aldri klare. Så feig 
kunne ingen " politikere " forvente at jeg skulle rolig avfinne mig 
med. Det var frihet og fremfpror alt maksimal rettferdighet, som 
fikk mig til å tilby Max Manus mine tjenester da ingen andre nordmenn 
ville hjelpe ham. 

Hvor mange ganger i de forlØpne 31 år har jeg spurt mig selv, 
hadde Norge vært bedre styrt om tyskerne hadde bestyrt denne fjell 
rØisen, istedenfor Norges eller " Ola Nordmann " med den totale retts- 
1Gsheten landet siden Gro Harlems ankomet, eftr hvert er blitt vant 
til å leve i. 

Jeg forstår at A ~ Ø  Evensen nu omtaler Hermann Berge så til de 
grader nedverdigene, at det kan bare oppfattes som en slags 
vidrefØring av Bratteli regjeringens pengeforbrytelser og de gigantiske 
dekk operasjonene som er blitt iverksatt at sittende regjeringer og 
storting fra 1974 til idag. 

At AbØ Evensens omtale av student Hermann Berge, slik Evensen 
driver med, så forstår jeg at Evensen aldri kan ha ærlig ment å 
forsvare Riis familiens bste interesser, men at han må ha bedrevet 
et dobbelt spill hånd i hånd med den norske stat og det norske 
storting, langs de rettningslinje som statsminister Bratteli i 
ytterste hemmelighet trakk opp i 1973 - 1974 da shipping krisen 
rammet hele verden og langt på vei rente hele Norges handelsflåte og 
landets ytterste stolthet, i senk. 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Line



Riis familien har forelØpig fått mellom 80 og 120 
HØiesteeretts Kjæremåls doms kjennelser, alle imot Riis familien, og 
uten at Staten har beskyldt R i i s  for å ha begått en eneste krimi 
nell, rettssstridig, eller kritikkverdig handling, mot noen i Norge elle 
i noe utland. 

Er HØiesteretts dommene avsagt imot Riis familien, egentlig 
og rettsriktig, en drepende berettiget dom over hele Norges 
samlig av HØiesteretts dommer, med underliggende domme i Lagrett, 
Byrett og Skifterett ? 

Erbddigst, 12 september 2005, mandag. 


