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AD: SIGNATURVITNE – SKJØTE 27.11.2000 
 
 
For et par uker siden ble vi gjort kjent med vedlagte skjøte av 27. november 2000, hvor 
det fremgår at du har vitnebekreftet signaturene i dette dokumentet som dagen etter ble 
tinglyst i Drammen byrett.  
 
Vi kjenner deg ikke og har heller aldri møtt deg. I og med at vi ikke har satt våre navn 
på det omtalte skjøtet, samt at du like fullt har bekreftet at vi har signert på denne 
eiendomsoverdragelsen, ber vi deg om så presist og utfyllende som overhodet mulig å 
redegjøre for hva som fant sted den 27. november 2000. Blant annet ber vi deg om å 
redegjøre for hvem som engasjerte deg, hva du ble bedt om å gjøre, hvorvidt du gjorde 
det frivillig, hvorvidt du ble fortalt noe om bakgrunnen for fabrikasjonen av dokumentet 
og hva dokumentet skulle benyttes til, hvorvidt dokumentet bar signaturer da du ga din 
erklæring, hvorfor du har signert over et allerede oppført vitne (Ole Christian Hyggen), 
hvorvidt du på noen måte har blitt tilgodesett eller lovet fordeler for å la deg engasjere i 
opprettelsen og/eller utarbeidelsen av dette dokumentet, samt din motivasjon for at du 
lot deg engasjere og til slutt valgte å sette din signatur på dokumentet, og derved villede 
tinglysingsmyndigheten til å tro at dokumentet ga uttrykk for en reell 
eiendomsoverdragelse.  
 
Vi ber deg om å komme tilbake til oss med din redegjørelse innen 14 dager fra dette 
brevs dato. Som du åpenbart er på det rene med, har du latt deg involvere i et meget 
alvorlig forhold, hvor ditt engasjement har pådratt oss et økonomisk tap. Dersom vi ikke 
hører ifra deg innen den angitte frist, ser vi oss tvunget til å presentere det materialet vi 
har for påtalemyndigheten og begjære politietterforskning og påtale, dette for å ivareta 
våre rettskrav og beskytte egne rettigheter. 

 
 
 

Med hilsen 
 
 
Karina Hyggen Amland       Svein Hyggen 
 
 
Kopi: Erik Hyggen 
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