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Vedlegg 
Minnebrikke med videofiler, samt dokumentmappe med tidligere tilsendte saksdokument fra adv. Sjødin: 

o [01 a, 01 b] Kommentar til brev fra Gjenopptakelseskommisjonen 23. oktober og 29. november 2018 

o [02] Viggo Kristiansen Sluttinnlegg 

o [03 a - c] Tilsvar til uttalelse fra Agder Statsadvokatembeter 

(med bilag [04] Domfortellingens plausibilitet. En analyse av rettens fortelling i Baneheiasaken) 

o [05] Viggo Kristiansen Gjenåpning (politiets etterforskning av mulige drapsvåpen)  

o (med bilag [06] Nye funn i Viggo Kristiansens sak) 

 

Gjenpart med vedlegg på minnebrikke 
Agder statsadvokatembeter v/førstestatsadvokat Erik Erland Holmen 

Adv. Håkon Brækhus 

Adv. Cathrine Grøndahl 

 

Gjenpart uten minnebrikke 
Adv. Arvid Sjødin 

Viggo Kristiansen 

Oversendelse av videofiler - Viggo Kristiansen 
 

Jeg viser til advokat Arvid Sjødins tilsvar til statsadvokatens påtegning, datert 30. juni 2019 og oversender 

herved videopresentasjon på fysisk lagringsmedium (minnebrikke). 

 

Etter avtale med advokat Sjødin laget jeg en videopresentasjon tilknyttet noen av de mest sentrale påstandene 

i statsadvokatens påtegning. Videofilmene ble gjort tilgjengelig for Gjenopptakelseskommisjonen av Sjødin i 

juli d.å., gjennom lenke til Microsoft OneDrive hvor filmene kan lastes ned. Dette ble tilsendt kommisjonen på 

e-post fra Sjødin. 

 

Som nevnt i Sjødins tilsvar oversendes også filene på fysisk lagringsmedium med kopi til partene. På vedlagte 

minnebrikke er det flere kataloger hvor filmene er lagret. Det er det samme videoinnholdet i alle katalogene, 

men med ulikt format og kvalitet (Mp4, Quicktime og Windows Media Player). Dette er gjort for å lette 

avspillingen hos mottaker.  

 

På vedlagte minnebrikke er det også en dokumentmappe hvor kopi av de seneste brevene fra advokat Sjødin 

til Gjenopptakelseskommisjonen er lagt ved. Årsaken til at også dette oversendes nå, er det forhold som Sjødin 

tidligere har påpekt, at enkelte oversendte dokumenter fra Viggo Kristiansens side ikke har blitt registrert 

mottatt av kommisjonens administrasjon. Situasjonen synes å være rettet opp, men for ordens skyld 

oversendes dokumentene også her, i tillegg til tidligere oversendelse fra Sjødin. 
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Dersom kommisjonens medlemmer eller sakens øvrige parter har spørsmål til avspilling av videoene kan 

undertegnede kontaktes. Dersom det er spørsmål til Sjødins tilsvar, saksfremstillingen i videoene og de bevis 

som presenteres, bes henvendelsen rettes til Sjødin. 

Begrunnelse for bruk av video-presentasjon 

Det vises til strpl § 398 tredje punktum:  

«Kommisjonen kan innhente opplysninger på den måten kommisjonen anser hensiktsmessig.» 

Det vises også til forarbeidene til bestemmelsen, Ot.pr. nr.70 (2000-2001), side 104 (§ 398): 

«Første ledd første punktum slår uttrykkelig fast at kommisjonen skal sørge for at saken er så godt 
opplyst som mulig før den avgjør om begjæringen skal tas til følge. Kommisjonen er gitt vide 
fullmakter til å innhente opplysninger på den måten den selv finner hensiktsmessig.» 

I Viggo Kristiansens sak er det fra statsadvokatens side fremmet flere påstander om Kristiansens bevegelser på 

drapsdagen. Statsadvokaten legger særlig vekt på et møte mellom de to domfelte ved Svarttjønn og et 

påfølgende møte med et vitne, [R], ved en lekeplass utenfor Svarttjønnveien 10 cirka klokken 18.00 på 

drapsdagen. 

 

Statsadvokatens påstander vedrørende Kristiansens sykkeltur til Svarttjønn rett før klokken 18.00 på 

drapsdagen er mange. Mest sentralt er påstanden om at Kristiansens møte med Andersen, og deretter møtet 

med vitnet [R], knytter Kristiansen til Baneheia og åstedet i «det kritiske tidspunktet for ugjerningene».  

 

Fra Viggo Kristiansens side anfører advokat Sjødin at nevnte påstander fra statsadvokaten er positivt uriktige. 

Når man skal forklare et detaljert og komplisert faktum, kan imidlertid skriftlig saksfremstilling lett virke 

uoversiktlig for leseren. Fra begge sider siteres det fra en rekke avhør og det vises til flere klokkeslett, ulike 

geografiske posisjoner og flere ruter som både Viggo Kristiansen, Jan Helge Andersen og vitner har forklart seg 

om. Vi ser en betydelig risiko for at de faktiske forhold kan drukne i den skriftlige polemikken, og at summen av 

påstander fra partene til slutt blir mer egnet til å forvirre enn til å belyse saken.  

 

Når vi ved bruk av film kan vise opptegninger i kart over hvor de ulike hendelsene faktisk skjedde og til hvilke 

tidspunkt og samtidig vise kommisjonens medlemmer hva vitner og de domfelte har sagt i avhør, mener vi 

dette er klart hensiktsmessig. Det vises her til at det under rettergangen i Baneheia-saken ble benyttet et stort 

kart for illustrasjonsformål. Vi mener det sentrale er at vi gjennom videopresentasjon kan belyse sakens 

faktum så korrekt som mulig.  

 

Samtidig understrekes det at de tilsendte videoene ikke utgjør en fullstendig bevisførsel. Videoene er et 

supplement til det skriftlige tilsvaret fra Sjødin og omhandler:  

 

1. Statsadvokatens påstander om Viggo Kristiansens sykkeltur til Svarttjønn på drapsdagen.  

 

2. Jan Helge Andersens forklaring om guttenes bevegelser opp mot forklaringer fra vitner og øvrige 

kjensgjerninger.  

 

3.  Andersens påstander om Kristiansens bevegelser i Baneheia på drapsdagen opp mot Viggo Kristiansens 

mobildata.  

 

Det er for disse deler av hendelsesforløpet på drapsdagen at det er av størst betydning å belyse sakens faktum 

gjennom en grafisk fremstilling i kart. 
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I videoene viser vi også bilder av den mye omtalte parkeringsplassen og bommen ved Svarttjønn, samt bilder 

av Viggo Kristiansens sykkel. 

 

Spørsmålet om Andersen er troverdig når han hevder at Kristiansen låste fast sin sykkel ved veibommen ved 

Svarttjønn og gikk sammen med ham inn i Baneheia er helt avgjørende for skyldspørsmålet for Kristiansens 

del. En kan enkelt formulere det slik: 

  

Dersom Andersens fortelling om at Kristiansen gikk sammen med ham inn i Baneheia ikke er sannsynlig eller 

troverdig, er det heller ikke sannsynlig eller troverdig at Kristiansen var på åstedet sammen med Andersen og 

deltok i drapshandlingene.  

 

Vi mener det er avgjørende at kommisjonens medlemmer med selvsyn ser hvor synlig og i øyenfallende 

Kristiansens sykkel ville vært for vitnet [H] da han tøyde ut ved bommen, og for de cirka 30 andre vitnene (vi 

vet om) som passerer bommen én eller flere ganger i løpet av det aktuelle tidsrommet på drapsdagen – uten å 

ha observert sykkelen.  

 

For de øvrige deler av bevisførselen vises det til gjenåpningsbegjæringen og påfølgende prosesskriv fra advokat 

Sjødin. 

 

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på en unøyaktighet i videopresentasjonen: Telenor har opplyst at den 

fysiske plasseringen til mobilbasen EG_A er på taket av boligblokka i Egshaugen 7. Det er to like boligblokker 

på Egshaugen og i kartet som brukes i videoene er Eg_A markert på Egshaugen 9 (naboblokka), som ligger 

noen få meter syd for Egshaugen 7. 

En personlig betraktning om gjenopptakelsesprosessen 

Jeg registrerer med beklagelse den sterke polariseringen mellom partene, hvor både fagpersoner og frivillige 

som engasjerer seg på Viggo Kristiansens vegne får sine motiver og sin integritet trukket i tvil overfor 

Gjenopptakelseskommisjonen. Jeg har derfor behov for å redegjøre for mitt engasjement i saken.  

 

Samtidig ønsker jeg å gi noen betraktninger rundt gjenopptakelsesprosessen og 

Gjenopptakelseskommisjonens saksbehandling, som gjør meg bekymret. Jeg understreker at det følgende er 

mine personlige betraktninger og at synspunktene står for egen regning. 

 

La meg først slå fast for kommisjonen at heller ikke jeg arbeider på oppdrag for advokat Sjødin, som både 

statsadvokaten og andre bruker som argument mot enhver som tidligere har uttalt seg til Kristiansens fordel. 

Etter å ha gjort flere egne undersøkelser, hvor jeg underveis kom over en rekke urovekkende opplysninger om 

Baneheia-saken, tok jeg selv kontakt med Sjødin. Etter eget initiativ har jeg deretter bidratt sammen med flere 

andre utenrettslige hjelpere som bistår Sjødin i Viggo Kristiansens sak. Heller ikke jeg har mottatt noe honorar 

fra Sjødin. Utgifter jeg har hatt i saken har jeg dekket selv.   

 

Mitt engasjement dreier seg delvis om enkeltmennesket Viggo Kristiansen, som jeg først fordømte på det 

sterkeste (på samme måte som de fleste andre i Norge), men som jeg nå frykter er dømt for forbrytelser han 

ikke har begått. Dernest er jeg engasjert av spørsmål om generell rettsikkerhet og behovet for at enhver skal 

ha tilstrekkelig og effektiv beskyttelse mot uriktige domfellelser. Viggo Kristiansens sak gjør meg urolig på 

vegne av rettssikkerheten i Norge. 

 

På bakgrunn av at det etter domfellelsen har tilkommet sakkyndige uttalelser til Kristiansens fordel, og at det 

fra sakens dokumenter fremkommer en rekke opplysninger som i sum utgjør betydelig tvil om hvorvidt 

domfellelsen er materielt riktig, er det i rettsstatens klare interesse at saken gjenåpnes og at bevisene vurderes 

på nytt - i retten.  
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Skulle Gjenopptakelseskommisjonen nok en gang unnlate å åpne for ny rettsbehandling, til tross for at det 

foreligger flere objektive gjenåpningsgrunner, er jeg overbevist om at domfellelsen av Kristiansen vil vedhefte 

både kommisjonen, så vel som politi og domstoler i Norge, som et varig ubesvart spørsmål om rettssikkerhet. 

Er det noe en kan lære av Liland-saken og Moen-saken, så er det at saklig og faglig begrunnet tvil knyttet til 

bevis ved alvorlige domfellelser ikke forsvinner ved at rettsinstitusjonene tviholder på de tvilsomme dommene 

og unnlater å ta sakene opp til ny behandling. Tvert imot er det de ubesvarte spørsmålene, polariseringen og 

motstanden mot å belyse og gi innsyn som gjør størst skade, ikke at det i noen saker viser seg at det har blitt 

begått feil.  

 

Jeg minner om at det var hensynet til å opprettholde tilliten til rettsvesenet som i all hovedsak var 

begrunnelsen for å opprette en kommisjon for gjenåpning av straffesaker. I lovforarbeidene til kommisjonens 

opprettelse, Ot.prp.nr.70 (2000-2001), var spørsmålet om hvorvidt tilliten til domstolene er svekket etter 

Liland-saken et gjennomgående tema for høringsinstanser og for justisdepartementet. Som eksempel viser jeg 

til side 3:  

«Flere av de instansene som er tilhengere av at det opprettes en egen klagerett, har imidlertid lagt 
avgjørende vekt på hensynet til at publikum har tillit til våre domstoler.»  

Om kommisjonsalternativet skriver departementet følgende på side 34, under punkt 3.6.5: 

«Etter en avveining av de kryssende hensyn i saken foreslår departementet å opprette en egen 
kommisjon for å behandle begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker. Departementet har lagt 
avgjørende vekt på at behandlingen av gjenopptakelsesbegjæringer bør innrettes på en måte som er 
mest mulig tillitvekkende, som i størst mulig utstrekning leder frem til materielt riktige avgjørelser og 
som gjør det til et samfunnsansvar å avdekke urett som kan ha blitt begått.» 

En uttalt målsetning var å styrke publikums tillit til at politi- og rettsvesen ikke preges av prestisjerytteri og 

kollegiale hensyn i behandlingen av slike saker.1 Det er derfor et paradoks at det i Viggo Kristiansens sak reises 

de samme spørsmål som sto sentralt i granskningen etter Liland-saken, og som kommisjonsalternativet var 

ment å skulle bidra til å unngå. 

Gjenopptakelseskommisjonens saksbehandling i Baneheia-saken 

Det er flere konkrete forhold rundt saksbehandlingen og prosessen i Viggo Kristiansens sak som er betenkelige. 

 

For det første legger kommisjonen til rette for et betydelig misforhold i styrkeforholdet mellom partene. 

Kommisjonen avslår Kristiansens søknad om å få oppnevnt forsvarer, til tross for at vilkåret om at forsvarer kan 

oppnevnes «når særlige grunner tilsier det»2 synes overoppfylt i Kristiansens tilfelle. Domfelte soner 

frihetsstraff med svært begrenset mulighet til å representere seg selv, kommunisere med omverdenen og til å 

gjøre egne undersøkelser. Samtidig betaler det offentlige for hva som fortoner seg som en liten hær av 

profesjonelle motparter som fra hver sin kant angriper og motarbeider den domfeltes gjenåpningsbegjæring. 

 

Kommisjonen gir påtalemyndigheten et betydelig spillerom og det tillates at sakens fremdrift bremses og 

treneres gjennom en rekke utsettelser. Dette til tross for lovens pålegg om at saker skal behandles uten 

ugrunnet opphold3, og til tross for at det i lovforarbeidene er klart uttrykt at påtalemyndighetens rolle skulle bli 

mer tilbaketrukket ved kommisjonsalternativet.4  

 

 
1 Se f.eks. høringsuttalelse fra Oslo statsadvokatembeter, tatt inn i ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 22: «Da er vi tilbake til den samme 
partsprosessen som vi har i dag, der politiet/påtalemyndigheten kritiseres for å være partisk, mangle objektivitet, drive «prestisjerytteri» 
og - som i flere mediefokuserte saker - til og med anklages for å ha begått straffbare handlinger.» 

2 Jfr. strpl § 397 andre ledd, første punktum. 
3 Jfr. strpl § 398 annet punktum.Se også Ot. prp. Nr. 70 (2000-2001) side 104 nest siste avsnitt. 

4 Se Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 20, 54, 92 m.fl. 
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I Kristiansens sak er det en rekke åpenbare forhold som burde vært undersøkt og klarlagt av kommisjonen, 

som har plikt til å opplyse saken på domfeltes vegne.5 Likevel er det ikke synlige spor av at kommisjonen har 

iverksatt undersøkelser for å klarlegge faktum rundt mange av de forholdene som er fremlagt fra domfeltes 

side. Heller ikke der hvor det fra domfeltes side er bedt om konkrete etterforskningsskritt er det tegn til at 

kommisjonen har foretatt seg noe6.  [Red. anm. Se tilleggsnote i ] 

 

I lovforarbeidene, Ot.prp. nr. 70 (2000-2001), side 88, skriver justisdepartementet følgende: 

«Det bør ikke være slik at en person som kan være uskyldig dømt, er avhengig av å ha frivillige 
hjelpere for å få gjenopptatt sin sak. Dette er en av begrunnelsene for forslaget om å opprette en egen 
kommisjon for å behandle begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker.» 

Til tross for intensjonen i lovforarbeidene, er konsekvensen av det ujevne styrkeforholdet mellom partene og 

mangelen på utredning fra kommisjonen at Viggo Kristiansen er fullstendig avhengig av både frivillige hjelpere 

og en advokat som arbeider ulønnet på hans vegne. Saksbehandlingen har i så måte vært et langt skritt i 

motsatt retning av det som var den uttalte målsetningen etter granskningen av Liland-saken. 

Kommisjonens utredningsplikt 

Kommisjonens utredningsplikt er nedfelt i straffeprosesslovens §§ 398-398 b. Plikten kommisjonen har til å 

belyse saken på domfeltes vegne henger også nøye sammen med spørsmålet om oppnevnelse av offentlig 

forsvarer for domfelte. 

 

I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 70 (2000-2001), er plikten drøftet og utdypet en rekke steder. Se 

sidene 31, 33, 44, 52, 57, 88, 101, 104 m.fl.  

 

Under overskriften 4.4.3.5 «Hvem skal ha ansvar for sakens opplysning?», på sidene 52/53, uttrykker 

justisdepartementet bestemmelsens intensjon: 

«Etter departementets syn er det en svakhet ved dagens system at domfelte selv har ansvaret for 
sakens opplysning. Noe av formålet med å opprette en kommisjon, er å bøte på dette og i større grad 
å gjøre det til et samfunnsansvar å undersøke om domfellelsen kan være uriktig. Det bør ikke bero på 
den domfeltes ressurser eller utenforståendes innsats om uriktige dommer blir gjenopptatt eller ikke. 
Kommisjonen bør derfor ha et hovedansvar for å klarlegge sakens faktiske og rettslige sider før den 
treffer avgjørelse i saken.» 

På side 88, under gjennomgang av Liland-saken, skriver departementet følgende: 

«Ifølge straffeprosessloven kan en rekke forskjellige forhold gi grunnlag for gjenopptakelse. [..] Ifølge 
forslaget skal kommisjonen bistå den som begjærer sin sak gjenopptatt med å avdekke grunner som 
kan tilsi at saken bør behandles på nytt, Jfr. nærmere 4.4.3» 

Siste setning viser at utredningsplikten ikke begrenser seg til at kommisjonen kun skal vurdere de forhold som 

domfelte selv fremlegger. 

 

På side 104, under departementets kommentar til straffeprosesslovens § 398, skriver departementet 

ytterligere: 

 
5 Jfr. strpl §§ 398 – 398 b. Se også Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 52 mv., 104 m.fl. 
6 Sjødin har blant annet bedt om nye avhør av domfelte Andersen, klarlegging av omstendighetene angående oppfølgingstestene av DNA 
som ble gjort i Spania i 2000/2001 og etterforskning av omstendighetene rundt kniven som ble levert inn av et vitne og deretter rapportert 
som ikke funnet av politiet og påtalemyndigheten. 
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«Første ledd første punktum slår uttrykkelig fast at kommisjonen skal sørge for at saken er så godt 
opplyst som mulig før den avgjør om begjæringen skal tas til følge. Kommisjonen er gitt vide 
fullmakter til å innhente opplysninger på den måten den selv finner hensiktsmessig [..].» 

Departementet presiserer videre på side 104 at plikten ikke er ubegrenset, men at kommisjonen skal opplyse 

saken 

«så godt som mulig ut fra hva som er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig tatt i betraktning sakens 
alvor og dens betydning for siktede.»   

Kommisjonens plikt til selvstendig utredning øker med andre ord med sakens alvor. Viggo Kristiansen soner 

lovens strengeste straff. Han har allerede utholdt nitten års frihetsstraff og har ikke utsikter til løslatelse. 

Større alvor finner man ikke i norsk rett. I tillegg har Kristiansen måtte tåle en stigmatisering og fordømmelse 

gjennom landsdekkende media som har få paralleller i Norge. Denne fordømmelsen er særlig sterk på hans 

eget hjemsted. Skulle han i fremtiden løslates fra forvaring uten å være renvasket fra domfellelsen, vil stigmaet 

som landets verste barnemorder uunngåelig ha gjennomgripende betydning for det liv Kristiansen eventuelt 

måtte få i frihet.  

 

På bakgrunn av «sakens alvor og dens betydning for siktede», må konklusjonen være at plikten til å sørge for 

sakens opplysning påhviler Gjenopptakelseskommisjonen tyngre og i større grad i Viggo Kristiansens sak, enn i 

noe annet tilfelle som hittil er forelagt kommisjonen. 

 

Hvordan har Gjenopptakelseskommisjonen utført sin utredningsplikt overfor Kristiansen? 

Jeg korrigeres gjerne dersom jeg tar feil, men jeg har ikke funnet mange spor av at kommisjonen i nærværende 

sak har gjort vesentlige forsøk på å klarlegge saksforhold som er bragt frem fra domfeltes side. Langt mindre at 

kommisjonen på eget initiativ har bistått siktede med å avdekke andre forhold som kan tale for gjenåpning. [i] 

 

Kommisjonen har gjennomført nye DNA-analyser. Det er naturligvis bra at kommisjonen gjør slike 

undersøkelser. I en sak hvor domfelte hevder at DNA-analyser som ble brukt til å dømme ham ikke kan være 

riktige, fordi han ikke var på åstedet, så skulle man i utgangspunktet tenke at nye undersøkelser kunne bidra til 

oppklaring. Men ser en hen til kommisjonens avgjørelse den 17. juni 2010, så uttaler kommisjonen seg på en 

måte som kan tolkes som at kommisjonen aldri vil ekskludere Kristiansen som gjerningsmann på bakgrunn av 

nye DNA-analyser.  

 

I avgjørelsen uttaler kommisjonen at Jan Helge Andersens forklaring om Viggo Kristiansen ikke blir mindre 

troverdig av at man har funnet nye DNA-spor som knytter Andersen til overgrepet på [offerets navn] i mer 

alvorlig grad enn han har forklart seg om.7  Samtidig uttaler kommisjonen at manglende funn av Viggo 

Kristiansens DNA ikke utelukker ham. 8 

 

Det beste en domfelt kan oppnå ved DNA-analyser, er å påvise DNA fra en annen gjerningsmann, uten å finne 

spor som knytter siktede til saken. I Kristiansens sak har en allerede to tilfeller av positivt treff på DNA fra en 

annen gjerningsmann enn Kristiansen (Jan Helge Andersen). Det trenger man ikke nye DNA-undersøkelser for å 

slå fast. Når det tidligere ikke har vært tilstrekkelig for kommisjonen at en ikke finner DNA fra Kristiansen, men 

finner DNA fra en annen gjerningsperson, må det være tillatt å stille spørsmål om kommisjonens motiv for å 

gjennomføre nye analyser har vært å forsøke å finne bevis mot Kristiansen – ikke å ekskludere ham? 

 

 
7 Avgjørelse av 17. juni 2010, side 89 andre avsnitt. 

8 Avgjørelse av 17. juni 2010, side 94 siste avsnitt (negative funn tilfører ikke saken noe nytt) og side 95 andre avsnitt (manglende DNA-
spor utelukker ikke Kristiansen). 



   Side 7 av 17 

Kommisjonen har også avhørt et vitne [S], som har meldt seg 18 år etter drapene. Selv om vitnet [S] åpenbart 

ikke tilfører saken noe9, er det likevel opplagt at hennes uttalelser er fremsatt for å skade Kristiansens sak. 

Kommisjonen skal selvsagt følge opp slike spor, men mitt poeng er at kommisjonen ikke ensidig kan 

etterforske forhold som eventuelt kan tale mot domfelte. Det ligger i det forhold at domfelte allerede er dømt, 

at kommisjonen og kommisjonens utredningsplikt først og fremst er ment som verktøy for at samfunnet skal 

kunne avdekke uriktige domfellelser. En kan aldri avdekke om en dom er uriktig ved å utelukkende undersøke 

forhold som kan tale mot domfelte.  

 

Det er alvorlig hvis kommisjonen først avskjærer domfeltes mulighet for å selv belyse saken, ved å avslå 

domfeltes begjæring om rettshjelp, og deretter lar saken ligge i over to år uten å gjennomføre undersøkelser 

på domfeltes vegne, men isteden fokuserer sine undersøkelser inn mot forhold som kan tale mot ham. 

Forhold kommisjonen kunne belyst 

Det er flere forhold som er fremlagt for kommisjonen fra domfelte, hvor det er behov for klarlegging av fakta 

utover det domfelte selv har maktet å bringe på det rene. 

 

Eksempler på forhold som burde vært nærmere belyst av kommisjonen: 

• Nye opplysninger fremsatt av Jan Helge Andersen i 2018 

• Sakkyndig vurdering av avhørene av Andersen 

• Kartlegging av vitners bevegelser på drapsdagen opp mot Andersens forklaring 

• Kartlegging av politiets etterforskning av telespor 

• Klargjøring av rettsmedisinske funn (obduksjon) opp mot Andersens forklaring 

• Klargjøring av omstendighetene rundt retesting og rapportering av DNA-undersøkelsene i Spania i år 

2000 

• Klargjøring av omstendigheter rundt ofrenes klær 

• Klargjøring av omstendighetene rundt en innlevert kniv som politi og påtalemyndighet hevdet at ikke 

var funnet [i] 

 

Nye opplysninger fremsatt av Jan Helge Andersen i 2018 

I november 2018 ga Jan Helge Andersens nye uttalelser til TV2. Andersen ga opplysninger som er både nye og i 

motstrid mot det han tidligere har forklart. I svarene til TV2 fremsetter han påstander som det vil være mulig å 

stille oppfølgingsspørsmål til og også sammenholde mot foreliggende vitneobservasjoner. Sjødin begjærte nye 

avhør av Andersen10, men så vidt vites er slike avhør likevel ikke gjennomført fra kommisjonens side. En spør 

seg om hva som er årsaken til at kommisjonen ivrer etter å avhøre vitnet [S], som ikke var i Baneheia 

drapsdagen, som ikke hadde kjennskap til ofrene eller de domfelte, og som åpenbart fremsetter opplysninger 

som ikke er i overenstemmelse med sakens faktum11, mens en på den andre siden ikke viser noen interesse for 

å avhøre Andersen, som beviselig var på åstedet og begikk ugjerningene. 

 

Sakkyndig vurdering av avhørene av Andersen  

Fra Kristiansens side er det anført at omstendighetene rundt avhørene av Andersen utgjør en 

gjenåpningsgrunn. Internasjonale fageksperter har gitt uttalelser om avhørene til Kristiansens fordel.12 

 
9 Dette er også sammenfallende med statsadvokaten i Agders konklusjon (side 55 i påtegningsark fra statsadvokaten, datert 15.mai 2019, 
dokument 01,60). Se også gjennomgang av [S]s vitnemål på side 10 – 15 i Sjødins brev til kommisjonen datert 23. februar 2019, 
«Kommentar til brev fra Gjenopptakelseskommisjonen 23. oktober og 29. november 2018», lagt ved som dokument 01a_* på vedlagte 
minnebrikke. 

10 Se brev fra Sjødin til Gjenopptakelseskommisjonen datert 18. november 2018, hvor Sjødin begjærer nye avhør. Sjødin viser til strpl § 241 
om rettens plikt til å foreta etterforskningsskritt for å avkrefte mistanke. Jeg vil for ordens skyld også vise til strpl § 398 a, hvor 
kommisjonens rett til å selv foreta slike avhør er hjemlet.  

11 Vitnet fremsetter flere påstander som ikke kan stemme. Blant annet at hun gjenkjente Viggo Kristiansen ut fra bilde i avisen flere 
måneder før Kristiansen ble arrestert og hans bilde ble offentliggjort. Se Sjødins gjennomgang av [S]s vitnemål på side 10 – 15 i brev til 
kommisjonen datert 23. februar 2019. 

12 Se sakkyndig uttalelse om avhør av Jan Helge Andersen fra professor i rettspsykologi Gísli Guðjónsson, samt uttalelse til Oslo tingrett i 
2011 fra tidligere etterforsker i FBI, Gregg McCrary. 



   Side 8 av 17 

Gjenopptakelseskommisjonen kunne ha oppnevnt norsk politis fremste ekspert på avhør, Asbjørn Rachlew, for 

å få hans vurdering av avhørene av Jan Helge Andersen. Kommisjonen ser imidlertid ikke ut til å ha foretatt seg 

noe opp mot avhørene av Andersen. 

 

Kartlegging av vitners bevegelser på drapsdagen opp mot Andersens forklaring 

Det er et opplagt etterforskningsskritt å holde Andersens forklaring om de domfeltes bevegelser opp mot 

vitners bevegelser og observasjoner i samme tidsrom. Tidligere kriminalsjef i Agder, Arne Pedersen, uttalte i 

brev til advokat Klomsæt at kartleggingen ble utført av Kripos og derfor ikke eksisterer hos Agder 

politidistrikt13. En må da anta at kommisjonen vil kunne fremskaffe kartleggingen fra Kripos. Det er også å 

bemerke at en ny kartlegging på bakgrunn av de foreliggende vitneavhørene burde la seg gjennomføre, 

uavhengig av hvilket svar man får fra Kripos. En viser til at gruppa av frivillige som bistår Viggo Kristiansen på 

egenhånd har gjennomført en kartlegging av mange vitners bevegelser rundt Svarttjønn14. 

 

Kartlegging av politiets etterforskning av telespor 

I gjennomgangen av mobildekningen i Baneheia er det en slående mangel at politiet ikke har systematisert 

hvilke andre mobiltelefoner som befant seg i området rundt 3. Stampe og stiene rundt åstedet, og hvilke 

basestasjoner disse var koblet opp mot. Dette ville gitt nyttig informasjon om basestasjonene som dekket det 

aktuelle området. Politiet har vitterlig hatt utstrakt kontakt med Telenor og Netcom for å få utskrift fra 

mobiltrafikk fra vitner. Politiet tok også kontakt med Telenor for å sjekke vitner ut eller inn av saken på 

bakgrunn av dekningsområdene fra mobilbaser15. Politiet har mottatt og samlet materiale fra teleoperatørene 

på diskett16 men innholdet i diskettene ser ikke ut til å ha funnet vei til de elektroniske dokumentene. En ser av 

kommunikasjonen at politiet har mottatt informasjon om hvilke basestasjoner deler av telekommunikasjonen 

har gått over. Følgelig må en kunne anta at det vil være mulig å finne ut mer om hvilke basestasjoner som har 

slått inn på telefoner i det aktuelle området på drapsdagen.  

 

I og med at det nå foreligger en ny uttalelse fra tidligere overingeniør Halvard Sivertsen, og det foreligger en 

uttalelse fra en av politiets egne med telebevis som fag, ville det også være et naturlig skritt å be om uttalelse 

fra Teleplan opp mot den kritikk Halvard Sivertsen retter mot Inge Schøyens vitnemål. Det ville også være 

naturlig å undersøke det som fremkommer fra etterforskeren ved Oslo politidistrikt. I og med at det i sommer 

ble uttrykt skepsis mot både Halvard Sivertsen, så vel som dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, fra 

politiet, statsadvokaten og bistandsadvokaten, ville det ikke vært unaturlig om kommisjonen oppnevnte en 

sakkyndig. Kommisjonen kunne ha belyst alle disse forholdene, men ser ikke ut til å foreta seg noe. 

 

Klargjøring av rettsmedisinske funn (obduksjon) opp mot Andersens forklaring 

I retten uttalte rettsmedisiner Torleiv Rognum at han stusset over at det var lik fremgangsmåte bak begge 

drapene. Han uttalte at rettsmedisinerne fant det påtagelig at de dødelige knivstikkene ble påført ofrene med 

samme vinkel og på samme sted og at dette ikke umiddelbart stemmer med den forklaringen Jan Helge 

Andersen har gitt av drapshandlingene. Det er først når Rognum gjør «visse justeringer av et mulig 

hendelsesforløp» at han mener Andersens forklaring stemmer med funnene. 17   

 

Som også Sjødin påpeker er det åpenbare grunner for å bringe mer klarhet i disse forholdene. Det ser ut til å 

mangle en skriftlig sakkyndigerklæring med sannsynlighetsvekting av alternativene. Når retten i sine 

domspremisser legger til grunn at Andersens forklaring kan stemme med de rettsmedisinske undersøkelsene, 

 
13 Brev fra sjef felles kriminalenhet, Arne Pedersen, til advokat Klomsæt 17. august 2010. 

14 Kartleggingen er vedlagt Sjødins tilsvar til statsadvokatens påtegninger, datert 20. juni 2019, side 87 mv. Se også vedlagte video, del tre 
om Viggo Kristiansens sykkel ved Svarttjønn. 

15 Se dokumentene 00.11.* i det elektroniske dokumentet fra politiet. Se dokument 00,11,125 hvor politiet spesifikt etterspør 
dekningsområdet til tre ulike basestasjoner. Se også eksempel på vitne som blir konfrontert med hvilken basesatasjon hans telefon har 
slått inn på i dokument 00,09,614. Her fremgår ser det blant annet ut til at politiet er klar over at dekningsområdet til basestasjonen på 
Slottskvartalet strekker seg inn i Baneheia. 

16 Se dokument 00,11,01 fra politiførstebetjent Geir Filseth. 

17 Referat fra retten i melding fra NTB den 2. mai 2001 og 15. januar 2002, Aftenposten 3.mai 2001 og 16. januar 2002, Dagbladet 15. 
januar 2002. 



   Side 9 av 17 

til tross for at Rognum i retten uttaler at det foreligger et misforhold mellom Andersens forklaring og funnene 

fra undersøkelsene, er en sakkyndig erklæring med sannsynlighetsvekting sentralt. 

 

Kristiansens side stiller også spørsmål om hvorvidt det ene offeret allerede var død da hun ble påført stikk i 

magen og om ett eller begge ofre var død(e) da overgrepene ble gjennomført. En skriftlig sakkyndigerklæring 

med sannsynlighetsvekting synes også å mangle her.  

 

Det påpekes også fra domfeltes side at Rognum bega seg inn i vurdering av andre bevis enn hva han som 

rettsmedisinsk sakkyndig var satt til å vurdere. I spørsmålet om det var noe som tyder på at to gjerningsmenn 

sto bak ugjerningen uttalte han i retten at han ikke kunne si det, utover at jentene kunne løpe fort.18 

 

En må tro at det ikke vil være vanskelig for kommisjonen å avklare disse spørsmålene. Rognum er leder av 

Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Den rettsmedisinske kommisjon. Rognum var dessuten 

leder av Rognum-utvalget, som konkluderte med at det alltid skulle foreligge skriftlig erklæring og 

sannsynlighetsvekting fra sakkyndige. Rognum-utvalget påpekte i sin rapport at sakkyndige ikke måtte uttale 

seg om andre bevisområder enn det de var satt til å mene noe om. Utvalget påpekte dessuten betydningen av 

tilgangen til en «second opinion», noe kommisjonen i nærværende sak kunne besørget.19 

 

For spørsmålene som angår de rettsmedisinske undersøkelsene, ser man tydelig demonstrert hvordan 

domfelte er helt avhengig av innsats fra frivillige, til tross for at det er en uttalt målsetning med 

kommisjonsalternativet å unngå en slik avhengighet.20 Når domfelte og hans hjelpere ikke har ressurser og 

virkemidler til å utrede de rettsmedisinske undersøkelsene, blir temaet stående underbelyst frem til 

kommisjonen foretar seg noe.  

 

Klargjøring av omstendighetene rundt retesting og rapportering av DNA-undersøkelsene i Spania i år 2000 

Det er reist spørsmål om hvorfor DNA-rapporten som foreligger fra det spanske laboratoriet fremstår som en 

foreløpig rapport. Bente Mevåg, som var oppnevnt sakkyndig for DNA og vitnet i retten om de spanske 

analyseresultatetene, svarer ikke på spørsmål fra domfeltes side om hva som ble resultatet av retestingen 

etter den foreløpige rapporten, og om det foreligger en sluttrapport. Kommisjonen har både ressurser og 

virkemidler til å klarlegge disse spørsmålene.21 

 

Klargjøring av omstendighetene rund ofrenes klær 

Fra Kristiansens side er det påpekt at Jan Helge Andersens forklaring om hendelsesforløpet på åstedet ikke 

stemmer med at jentene var iført hverandres klær da de ble funnet. Dette peker med styrke på at jentene har 

vært avkledd samtidig, som er i motstrid mot Andersens forklaring om hvordan Kristiansen begikk overgrep. 

Det forhold at ofrene har feil klær på seg peker også klart i retning av at jentene ble drept, eller mistet 

bevisstheten, før de ble påkledd. Også dette er i motstrid mot Andersens forklaring.  Her er det åpenbare 

grunner til å undersøke hvilke etterforskningsskritt som er utført opp mot jentenes klær. Er det gjort forsøk på 

å finne DNA fra gjerningsmannen på klærne? Er det gjort forsøk på å analysere blodet på klærne for å belyse 

hvilke plagg jentene hadde på seg da de ble knivstukket? Slike undersøkelser vil kunne kaste lys over 

spørsmålet om jentene ble drept før de ble avkledd og utsatt for overgrep. Kommisjonen kunne også belyst 

om klærne fortsatt er i politiets forvaring og om det eventuelt vil være mulig å gjennomføre nye undersøkelser 

av klærne. 

 

Klargjøring av omstendighetene rundt kniven som politi og påtalemyndighet hevdet at ikke var funnet  

Sjødin har levert en gjennomgang av politiets etterforskning av potensielle drapsvåpen. I avhør av Kristiansen 

og i retten ble det insinuert at Kristiansens løy om en kniv som stemte overens med Andersens beskrivelse av 

drapsvåpenet. Dette til tross for at et vitne har innlevert en helt maken kniv som er funnet utenfor Kristiansens 

 
18 Dagbladet 15. januar 2002 

19 Se NOU 2001: 12 (Rognum-utvalget) og Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 94 mv. 

20 Se Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) punkt 4.4.3.5 side 52/53 m.fl. 

21 Jfr. strpl § 398 a, annet ledd «Kommisjonen kan innkalle vitner til avhør etter reglene for bevisopptak utenfor hovedforhandling.» 
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bu, hvor vitnet knytter kniven til Kristiansen og Andersen. Sjødin har etterspurt bilder av den innleverte kniven, 

og fått til svar fra politiet at det ikke finnes bilde i dokumentene, til tross for at nettopp denne kniven har vært 

gjenstand for flest tekniske undersøkelser av alle knivfunn som ble etterforsket i saken. Spørsmålene om hva 

som skjedde med kniven etter at den ble undersøkt og sjekket ut av saken, hvor den nå befinner seg, og 

hvorfor aktor i retten hevdet at noen slik kniv aldri var funnet, står da ubesvart frem til kommisjonen foretar 

seg noe for å opplyse saken. [Red. anm. se tilleggsnote i] 

 

Fra domfelte er det også tidligere fremlagt påstand om ulovlig fjerning av bevis fra politiet. Spørsmålet dreier 

seg i hovedsak om omstendighetene rundt gjerningsmannsprofilen, som opprinnelig ikke var lagt ved 

dokumentene til forsvarerne. En ser at kommisjonen også i dette spørsmålet forholder seg passiv og at det har 

vært opp til forsvarer å belyse spørsmålet. 

 

Når det fra domfeltes side fremlegges forhold som peker i retning av at politiet og påtalemyndigheten kan ha 

begått forsømmelser, og til og med lovbrudd, er det ikke tilstrekkelig at kommisjonen passivt anser 

saksforholdet som et spørsmål om kontradiksjon og overlater til påtalemyndigheten selv å utrede og besvare 

påstander som gjelder anklager mot eget embete. Da er man tilbake til den polariserende partsprosessen som 

man skulle gå vekk fra gjennom kommisjonsalternativet. [ii] 

Avslag på oppnevning av forsvarer 

Gjennom advokat Arvid Sjødin søkte Viggo Kristiansen om offentlig oppnevnelse av forsvarer. I brev fra 

Gjenopptakelseskommisjonen til Sjødin, datert 18. desember 2017, avslår kommisjonens leder, Siv Hallgren, 

oppnevnelsen med følgende begrunnelse: 

«Når det gjelder spørsmålet om oppnevning av forsvarer, er det fastslått i straffeprosessloven § 397 
andre ledd at kommisjonen kan oppnevne offentlig forsvarer for siktede når særlig grunner tilsier det. I 
forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr 70 (2000-2001), fremgår det at det i de fleste tilfellene ikke 
vil være behov for at siktede får rettshjelp, men at dette kan stille seg annerledes for eksempel i «mer 
kompliserte saker og der siktede i særlig grad har behov for hjelp til å vareta sitt tarv». (Se sidene 43 
og 74). 

Det følger av dette at kommisjonen nødvendigvis må foreta en foreløpig vurdering av sakens omfang 
og kompleksitet når det fremsettes en anmodning om å bli oppnevnt som forsvarer for domfelte.» 

Det er flere betenkelige sider ved denne avgjørelsen og begrunnelsen fra kommisjonens leder. Hallgrens 

henvisning til lovforarbeidene om at «det i de fleste tilfeller ikke vil være behov for at siktede får rettshjelp» er i 

beste fall mangelfull. Jeg viser til Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 103, kommentar til § 397:  

«Siden kommisjonen har plikt til å gi den siktede rettledning og til selv å aktivt opplyse saken så godt 
som mulig før den avgjøres, vil det i de fleste sakene ikke være behov for at siktede får rettshjelp.»  

En kan ikke utelukkende se hen til siste delsetning i departementets uttalelse. Innsnevringen av 

forsvareroppnevning må sees i sammenheng med kommisjonens pålagte plikt til å «aktivt opplyse saken». Jfr. 

strpl §§ 398 – 398 b.  

 

Som Hallgren er inne på i sitt brev til Sjødin, gir dessuten § 397 annet ledd kommisjonen hjemmel til å gjøre 

unntak fra hovedregelen om innsnevring av forsvareroppnevnelse. I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 

70 (2000-2001), heter det på side 103: 

«I noen tilfeller kan imidlertid dette stille seg annerledes, for eksempel i mer kompliserte saker og der 
siktede i særlig grad har behov for hjelp til å vareta sitt tarv. Departementet foreslår derfor at 
kommisjonen skal kunne oppnevne offentlig forsvarer der særlige grunner taler for dette, jf. annet 
ledd.» 
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Det oppstilles her to konkrete eksempler for når det er aktuelt å oppnevne forsvarer: I kompliserte saker og 

når siktede har behov for hjelp til å vareta sitt tarv, og oppnevning kan skje når særlige grunner taler for det.  

 

I Viggo Kristiansens sak er disse tilfellene tilstede med god margin.  

«I mer kompliserte saker» 

Alternativet om at forsvareroppnevning kan skje i mer kompliserte saker, må uten videre kunne sies å være 

oppfylt.  

 

I Viggo Kristiansens sak er det to domfelte som står mot hverandre i sine forklaringer. Et sentralt spørsmål er 

om den ene domfelte har avgitt falsk forklaring mot den andre. Fra Kristiansens side er det fremlagt 

dokumentasjon for at politiet først har ledet den andre domfelte til å skylde på Kristiansen, og deretter har 

assistert dennes forklaring slik at den skal være i tråd med bevisene.  

 

Det er gjennomført flere runder med DNA-analyser i ulike laboratorier i Norge, Spania og Sverige. Innenfor 

fagområdene DNA, rettsmedisin (obduksjon), telekommunikasjon og senere avhørsmetodikk har et tosifret 

antall sakkyndige og fageksperter gitt uttalelser, hvor et stort flertall av disse på hvert sitt fagområde har gitt 

uttalelser som i ulik grad sår tvil om bevisene som ble brukt til å domfelle Kristiansen. På sin side har politiet og 

påtalemyndigheten argumentert imot alle uttalelser fra fageksperter som på en eller annen måte gir støtte til 

Kristiansens syn på bevisene. Politiet og påtalemyndigheten har i tillegg forsøkt å så tvil om fagpersonenes 

integritet og kompetanse innenfor fagene de uttaler seg om. En har til og med den eiendommelige situasjon at 

politiets påtaleansvarlige i Agder går til personangrep på en politiansatt ved Oslo politidistrikt fordi sistnevnte 

har gjort egne undersøkelser og gitt en uttalelse til støtte for Kristiansens gjenåpningsbegjæring.   

 

Det burde ikke vært vanskelig for kommisjonen å slå fast at de omstridte forholdene rundt avhørene, DNA-

analysene, teledataene og de rettsmedisinske undersøkelsene i sum utgjør et sakskompleks hvor den domfelte 

har behov for tung faglig og juridisk assistanse for å belyse sin sak. Det bør heller ikke være vanskelig å se at de 

polariserende sider ved saken, hvor både politi, påtalemyndigheten, bistandsadvokat og pårørende tar en aktiv 

og prosederende partsrolle, medfører behov for betydelig juridisk hjelp for domfelte. 

 

Et annet forhold som med styrke understreker sakens kompleksitet, ligger i kommisjonens egen 

saksbehandling. Ifølge ovennevnte skriv fra kommisjonens leder til advokat Sjødin, datert 18. desember 2017, 

ble gjenåpningsbegjæringen oversendt fra kommisjonen til påtalemyndigheten den 6. juli 2017. 

Statsadvokaten søkte deretter om flere utsettelser og fikk disse innvilget fra kommisjonens leder. Først to år 

senere, den 15. mai 2019, var statsadvokatens uttalelse klar. Begrunnelsen for statsadvokatens tidsbruk var at 

det ikke lenger var samme statsadvokat som den som opprinnelig førte saken for retten. Det er en klar 

indikasjon for hva statsadvokaten mener om sakens kompleksitet at han forsvarer å ha brukt to år på å sette 

seg inn i saken. Det er også talende for kommisjonens reelle syn på sakens kompleksitet at en har tillatt en slik 

tidsbruk fra statsadvokaten og løpende utsatt statsadvokatens svarfrist. 

 

Kommisjonens leder avslår Kristiansens begjæring om forsvareroppnevning under henvisning til at saken ikke 

er komplisert. Deretter lar kommisjonen statsadvokaten bruke flere år på å svare, og innvilger fortløpende 

utsettelser når statsadvokaten trenger tid for å sette seg inn i saken. Også etter at statsadvokaten leverte sin 

påtegning tillater kommisjonens leder at statsadvokaten bruker flere måneder på å svare på Sjødins tilsvar. 

 

Videre vil jeg påpeke kommisjonens brev til Sjødin datert 05. september 2019. Her skriver Hallgren: 

«Kommisjonen tar sikte på å behandle begjæringen i møtet 27. – 28. november 2019. Det er for tidlig 
å si noe nærmere om det vil bli truffet en avgjørelse i dette møtet, eller om det blir behov for 
ytterligere møter i kommisjonen for å drøfte saken.» 
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To og et halvt år etter at gjenåpningsbegjæringen ble inngitt, klarer ikke kommisjonens leder å svare på hvor 

mye tid kommisjonen behøver for å drøfte saken. Det er vanskelig å se at dette står seg godt mot Hallgrens 

begrunnelse når hun avslår forsvareroppnevning. 

 

Jeg vil også nevne at da politiet arbeidet med tilsvar til gjenopptakelsesbegjæringen, arkiverte man 

saksdokumenter elektronisk.22 Det elektroniske dokumentet som ble opprettet inneholder mer enn ti tusen 

sider med avhør, undersøkelser, rapporter og korrespondanse. Fortsatt er det flere dokumenter som ikke er 

lagt inn. En formoder at også dette peker i retning av sakskompleksets omfang. [iii] 

«der siktede i særlig grad har behov for hjelp til å vareta sitt tarv» 

Også dette alternativet er klart tilstede i Viggo Kristiansens tilfelle.  

 

Kristiansen soner frihetsstraff på strenge vilkår. Han har vært frihetsberøvet i nitten år uten utsikter til 

fremtidig løslatelse. De strenge vilkår han soner under setter åpenbare begrensninger for Kristiansens 

mulighet til å få utført undersøkelser på egne vegne, følge opp kommisjonens løpende avgjørelser, gjøre seg 

kjent med de mange innspill som ulike aktører kommer med i saken og til å gi tilsvar til disse. Kristiansens 

tilgang til sakens dokumenter er svært begrenset. Selv om han skulle få statsadvokatens eller 

bistandsadvokatenes tilsvar tilsendt til fengselet, har han ingen reell mulighet til å ettergå påstandene på 

egenhånd. Frihetsberøvelsen og de strenge soningsvilkårene utgjør en klar begrensning i domfeltes mulighet 

for kontradiksjon. Den langvarige og strenge frihetsberøvelsen han har utholdt siden september i år 2000 har 

dessuten satt klare begrensninger for Kristiansens muligheter til selv å kunne betale for egne undersøkelser og 

representasjon.  

 

Det er i denne sammenheng også verdt å nevne at saken var gjenstand for omfattende og landsdekkende 

mediedekning, hvor Kristiansen i særdeleshet ble utsatt for en total fordømmelse fra en samlet befolkning. 

Som eksempel på de holdninger som preget befolkningen etter Baneheia-saken, vil jeg sitere en 

politioverbetjents23 skriv til kommisjonen datert 12. august 2018.  

«Jeg har hørt om drapene i Baneheia siden jeg selv var nyutdannet politi, og så på saken som noe av 
det grusomste som har skjedd i Norge. Viggo Kristiansen sto for meg som inkarnasjonen på all 
ondskap.»  

Viggo Kristiansen har utvilsomt et vanskeligere utgangspunkt med betydelig høyere hinder å overkomme enn 

de langt fleste domfelte som mener seg uriktig dømt. En registrerer at det fortsatt er sterke krefter som 

arbeider opp mot kommisjonen og opp mot media for å hindre at Viggo Kristiansen får sin sak belyst og 

gjenåpnet. Den massive fordømmelsen som Kristiansen har utholdt og fortsatt må tåle, gjør det særlig 

vanskelig for ham å nå frem med sin sak og å bli hørt. Han har et klart og tydelig behov for å bli representert på 

utsiden av fengslet, hvor han sitter frihetsberøvet. 

 «når særlige grunner taler for dette» 

Det overliggende kravet for forsvareroppnevning er at særlige grunner må tale for det. Slik dette er formulert i 

lovforarbeidene må en kunne anta at departementet har ment at «i mer kompliserte saker» og «der siktede i 

særlig grad har behov for hjelp til å vareta sitt tarv» i seg selv utgjør slike særlige grunner. Det ligger imidlertid 

ingen begrensing i lovteksten i § 397, eller i lovforarbeidene, som tilsier at det ikke kan utnevnes forsvarer også 

hvis andre grunner taler for det.  

 

 
22 Se statsadvokatens tilsvar dok. 01,60 punkt II side 2. 

23 Selv om politioverbetjentens navn er kjent for kommisjonen og det også tidligere har kommet ut, velger jeg her å ikke omtale 
vedkommende ved navn, da jeg har blitt gjort kjent med at anonymitet har vært et uttrykt ønske fra den politiansattes side. 
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Når det påhviler kommisjonen en lovfestet plikt til å veilede domfelte og opplyse domfeltes sak24, ligger det i 

dette også en plikt til å vurdere om domfelte behøver juridisk bistand og representasjon utover det 

kommisjonen selv naturlig kan utføre på domfeltes vegne.25 

 

Under behandlingen av nærværende gjenåpningsbegjæring er politiet representert ved politiinspektør Terje 

Kaddeberg Skaar, som har gitt sin uttalelse. Statsadvokaten i Agder er representert ved førstestatsadvokat Erik 

Erland Holmen og statsadvokat Jan Tallaksen, som sammen har gitt sin uttalelse. De pårørende er representert 

ved bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Ivar Sveen (deretter Cathrine Grøndahl), som begge har gitt sine 

uttalelser. I sum er det én politiinspektør og fire betalte jurister hvor samtlige har jobbet for å hindre 

gjenåpning av Kristiansens sak. På domfeltes side har Gjenopptakelseskommisjonens leder avslått å oppnevne 

Sjødin som advokat for Kristiansen, som sitter fengslet og uten anledning til å representere seg selv.  

 

Fra Kristiansens side har det tidligere vært reist spørsmål om hvorvidt det ujevne styrkeforholdet mellom 

partene er til hinder for sakens opplysning. Kristiansens forrige advokat, Sigurd Klomsæt, reiste spørsmål om 

partenes styrkeforhold opp mot Den Europeiske Menneskerettskommisjon (EMK)s krav om «equality of arms» 

(menneskerettslovens artikkel 6 om «fair trail»).  

 

I lovforarbeidene konkluderes det med at kommisjonen ikke nødvendigvis er bundet av kravet i EMK i samme 

grad som ved ordinær domstolsbehandling. Likevel er det ingen ting i veien for at kommisjonen vurderer 

styrkeforholdet mellom partene opp mot spørsmålet om oppnevning av forsvarer. Tvert imot.  Anledningen til 

å gi domfelte en rettferdig behandling er fullt ut tilstede i eksisterende lovgivning, dersom 

Gjenopptakelseskommisjonen ønsket å balansere styrkeforholdet mellom partene. 

 

Når skjevheten i styrkeforholdet mellom partene blir stor, må kommisjonen i alle tilfeller vurdere om det er 

realistisk at kommisjonen på egenhånd kan ivareta plikten til å besørge sakens opplysning, veiledningsplikten, 

og utjevne skjevheten i styrkeforholdet mellom partene, uten selv i for stor grad opptre som part i saken. 

 

I nærværende sak inntar påtalemyndigheten en prosederende partsrolle og angriper både domfelte, de 

sakkyndige og enhver som måtte bistå domfelte. Samtidig angripes domfeltes sak fra flere bistandsadvokater, 

pårørende og en tidligere etterforsker i saken. Når partene er prosederende i så stor grad som tilfellet er i 

Kristiansens sak, er det vanskelig å se at kommisjonen på egenhånd kan ivareta hans interesser og rett til 

kontradiksjon, uten å bli beskyldt for å ha slagside. Kommisjonen må vurdere om det er i tråd med 

straffeprosesslovens intensjoner om å gjøre det til et samfunnsansvar å belyse om urett har blitt begått, at en 

person som soner frihetsberøvelse ikke skal få rettshjelp under slike forhold. 

 

Til sist vil jeg peke på sakens alvor og den svært alvorlige straff som domfelte soner. Viggo Kristiansen er dømt 

til lovens strengeste straff, og slik saken står risikerer han å sitte fengslet hele livet. Når det reises saklig og 

begrunnet spørsmål om hvorvidt en så alvorlig dom er materielt riktig, er det i samfunnets interesse at de 

momenter som taler for at domfelte er uskyldig dømt blir opplyst så godt og grundig som det er realistisk å få 

til.  

 

Spørsmålet om hvorvidt domfeltes frihetsstraff og strenge soningsvilkår har avskåret ham fra en reell mulighet 

til å få sin sak opplyst burde ikke henge over gjenopptakelsesprosessen. Når det klart og utvetydig uttrykkes i 

forarbeidene at en skal bøte på at mange domfelte har en svak stilling, og at sakens opplysning ikke bør bero 

på domfeltes egne ressurser eller utenforstående innsats, er det bekymringsfullt at kommisjonens leder treffer 

beslutninger som i praksis gjør Viggo Kristiansen helt avhengig av frivillig arbeid fra Sjødin sin side og nettopp 

innsats fra utenomrettslige hjelpere. Den skjevbehandling av partene som har vært i Viggo Kristiansens sak, er 

ett langt skritt i motsatt retning av hva som var intensjonen med kommisjonsalternativet.  

 
24 Jfr. strpl §§ 398 til 398 b og forarbeidene i Ot.prp. nr.70 (2000-2001) side 31, 33, 44, 52, 57, 88, 101, 104 m.fl. 

25 se Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 58 m.fl. 
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Påtalemyndighetens rolle 

Under behandlingen av nærværende gjenåpningsbegjæring har påtalemyndigheten inntatt en prosederende 

rolle som går langt utover intensjonen med kommisjonsalternativet. Istedenfor å belyse hvilke bevis som ble 

presentert for dømmende rett, og å bidra med relevante opplysninger, slik den uttalte intensjonen har vært26, 

har påtalemyndigheten inntatt rollen som aktor under behandling av gjenåpningssaken og prosedert mot de 

fremlagte nye bevis i saken. 

 

Slik bevisvurdering skulle i hovedsak tilligge Gjenopptakelseskommisjonen, og det er en uttalt målsetning at 

politiet og påtalemyndigheten skulle ha en mer tilbaketrukket rolle.  

 

Det ligger i det forhold at domfelte allerede er dømt, at påtalemyndighetens rolle er annerledes i spørsmålet 

om dommen er uriktig, enn under iretteføringen av saken. Påtalemyndighetens rolle er da først og fremst å 

opplyse saken for kommisjonen, med utgangspunkt i de bevis som ble presentert for dømmende rett. 

Påtalemyndigheten er gitt rett til kontradiksjon (under noe tvil og mot Riksadvokatens uttalelse), men politiet 

og statsadvokaten kan heller ikke gå for langt inn i vurderingen av nye bevis og nye forhold uten å tre inn i det 

som skulle være Gjenopptakelseskommisjonens ansvarsområde.  

 

Riksadvokaten argumenterte i sitt høringssvar for at påtalemyndigheten ikke har annen interesse i saken enn 

at dommen skal være materielt korrekt, og derfor ikke burde ha annen rolle enn å belyse de forhold 

kommisjonen selv anmoder om. Riksadvokaten nevner som eksempel at påtalemyndigheten kan bistå 

kommisjonen i å belyse hvorvidt det som legges frem er å anse som «nytt bevis». 27 Justisdepartementet la 

imidlertid til grunn at påtalemyndigheten likevel skulle ha rett til kontradiksjon, men også departementet la 

vekt på at påtalemyndighetens rolle skulle være begrenset. 

 

I departementets høringsnotat av 14. juli 2000, ble det slått fast at en av fordelene ved kommisjonsalternativet 

var at påtalemyndigheten skulle ha en tilbaketrukket rolle. I Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) gjengis denne 

intensjonen på følgende måte på side 20: 

«Endelig kan det være positivt at påtalemyndigheten får en mer tilbaketrukket rolle i disse sakene enn 
det den har i dag, slik at det ikke er grunnlag for å hevde at påtalemyndigheten motarbeider forsøk på 
gjenopptakelse». 

På side 54 og 55 er deler av Riksadvokatens høringsuttalelse gjengitt: 

«Det er en logisk konsekvens av å velge en kommisjon som har selvstendig ansvar for å opplyse saken, 
og som selv har kompetanse og ressurser til dette, at påtalemyndigheten ikke anses som «part» i 
gjenopptakelsessaker andre har fremsatt for kommisjonen. [..] Først når saken eventuelt kommer for 
domstolen bør påtalemyndigheten gjeninntre i sin partsrolle.»  

På side 92 uttrykker Justisdepartementet følgende: 

«Departementet vil peke på at forslaget om å opprette en kommisjon vil gi påtalemyndigheten en mer 
tilbaketrukket rolle i behandlingen av gjenopptakelsesbegjæringen enn etter dagens regler.» 

Til tross for denne klart uttalte målsetning og intensjon, både fra Riksadvokaten og Justisdepartementet, om at 

påtalemyndigheten skal ha en tilbaketrukket rolle og ikke opptre som prosederende part i gjenåpningssakene, 

skal en ikke lese mange linjene i påtegningene fra politiet og statsadvokaten i Agder for å konstatere at 

påtalemyndigheten har lagt disse intensjonene helt og fullstendig til side i Viggo Kristiansens sak. Det 

foreligger en betydelig og påviselig polarisering i svarene til kommisjonen, hvor politiets påtaleansvarlige i 

særdeleshet, men også statsadvokaten opptrer som angrepet part i saken. Som Sjødin påpeker i sitt tilsvar til 

 
26 Se blant annet Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) punkt 4.4.4, side 54 mv.  

27 Se Ot.prp. Nr. 70 (2000-20001) side 54 mv. 
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statsadvokatens uttalelse, går politiet og statsadvokaten i Agder så vidt langt vekk fra oppgaven med å opplyse 

sakens faktum at en til og med går til angrep på personer som har uttalt seg til domfeltes fordel. 

 

I behandlingen av nærværende gjenåpningsbegjæring er rollefordelingen snudd på hodet sammenlignet med 

hva som var intensjonen med Gjenopptakelseskommisjonen. Påtalemyndigheten aktorerer aktivt og påtar seg 

rollen med å bedømme bevisene overfor kommisjonen, mens Gjenopptakelseskommisjonen har antatt en mer 

tilbaketrukket rolle og legger til rette for en full skriftlig partsprosess mellom partene. Hvor den eneste reelle 

forskjellen mellom kommisjonsbehandlingen og behandling i retten er at domfelte, som eneste part, ikke har 

oppnevnt forsvarer.  

 

Konsekvensen er at man to og et halvt år etter at gjenåpningsbegjæringen ble innlevert, står midt i den samme 

polariserende partsprosess som man ønsket å gå vekk fra. Som eksempel viser jeg til høringsuttalelsen fra Oslo 

statsadvokatembeter, gjengitt i Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 22. Her vurderer statsadvokaten i Oslo 

kommisjonsalternativet opp mot at gjenåpningsbegjæringer skal behandles av domstolene (klagerett): 

«Domstolene har ikke egne saksforberedere som kan innhente opplysninger, foreta etterforskning, 
finne frem til nødvendig sakkyndighet og lignende. Vi tror konsekvensen av det blir at domstolene i det 
vesentlige vil overlate til politiet/påtalemyndigheten eller domfelte/medhjelpere å innhente nødvendig 
informasjon. Da er vi tilbake til den samme partsprosessen som vi har i dag, der 
politiet/påtalemyndigheten kritiseres for å være partisk, mangle objektivitet, drive «prestisjerytteri» 
og - som i flere mediefokuserte saker - til og med anklages for å ha begått straffbare handlinger. [...] 
Møtes saksforberedelsen med slike påstander, vil det i neste omgang kunne gi grunnlag for kritikk 
også mot domstolenes realitetsavgjørelser.» 

 Det er vanskelig å se at den situasjon kommisjonen nå har invitert til – og havnet i – for hva gjelder Viggo 

Kristiansens sak, er vesentlig annerledes enn hva Oslo statsadvokatembeter advarte mot i sin uttalelse, og som 

var et uttalt mål fra justisdepartementet at man skulle unngå. 

Tidsbruk i saken 

I straffeprosesslovens § 398 annet punktum heter det om kommisjonens avgjørelse at «Avgjørelsen skal 

forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold.» 

 

I lovforarbeidene til bestemmelsen, Ot. prp. Nr. 70 (2000-2001) heter det på side 104: 

«Det er ikke utformet egne regler om hvordan kommisjonen skal prioritere sakene den behandler. I 
utgangspunktet er det naturlig å behandle sakene i den rekkefølgen de kommer inn. I de 
administrative reglene for den skotske kommisjonen er det utformet nærmere regler om prioritering 
som kan gi en viss veiledning også for den norske kommisjonen. Blant annet skal den skotske 
kommisjonen gi høy prioritet til saker der siktede soner frihetsstraff, er alvorlig syk eller tilårskommen, 
og i saker der det har fremkommet sterk kritikk mot påtalemyndigheten eller domstolene» 

Det kan ikke være vanskelig å slå fast at det i Viggo Kristiansens sak både er aktuelt å se hen til at domfelte 

soner frihetsstraff, og at det har kommet sterk kritikk mot påtalemyndigheten og domstolene. Det er heller 

ikke vanskelig å finne flere andre grunner som tilsier at saken burde gis prioritet.  

 

Som påpekt lenger opp, har det nå gått mer enn to år fra gjenåpningsbegjæringen ble levert til kommisjonen, 

og fortsatt foreligger det ikke en dato for når kommisjonen vil ta en avgjørelse. Sendrektigheten skyldes 

formodentlig flere forhold, men det er åpenbart at statsadvokatens mange utsettelser, som kommisjonen 

løpende har innvilget, er en vesentlig faktor.  

  

Når statsadvokaten tillates å bruke to år på å besvare en gjenåpningsbegjæring i en sak som kommisjonens 

leder har uttalt og besluttet at ikke er komplisert, er det åpenbart noe som er vesentlig galt.  
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Jeg påpeker at det tok syv måneder fra de to mistenkte ble arrestert i september 2000, til saken sto til doms i 

Kristiansand byrett i april 2001. På denne tiden avsluttet politiet sin etterforskning og statsadvokaten i Agder 

besluttet tiltale. At det nå skal være nødvendig for samme statsadvokatembete å bruke to år på å redegjøre 

for bevissituasjonen som ble fremlagt for retten, fremstår som lite troverdig. Det er vanskelig å forstå at dette 

forholdet skyldes andre årsaker enn at statsadvokaten i Agder har nedprioritert saken, eller i verste fall trenert 

bevisst.  

 

Sett opp mot det faktum at påtalemyndigheten i en gjenåpningssak skal ha en mer tilbaketrukket rolle enn 

under iretteføringen av saken, og at Gjenopptakelseskommisjonen er lovpålagt å forberede og avgjøre saken 

«uten ugrunnet opphold», er det enda vanskeligere å forstå at Gjenopptakelseskommisjonen tilgodeser 

statsadvokaten med så mange og lange utsettelser.  

 

Kommisjonen kan vanskelig lastes for innholdet i politiets og statsadvokatens tilsvar, men ut fra formålet med 

kommisjonsalternativet og den klart uttalte målsetningen i lovforarbeidene om å begrense 

påtalemyndighetens rolle, skulle det ikke være vanskelig for kommisjonen å avskjære unødvendig lang tidsbruk 

fra statsadvokaten, på samme måte som man valgte å avskjære domfeltes begjæring om advokatoppnevning.   

  

Som kommisjonen nå vet, var jeg selv involvert som frivillig hjelper da Sjødin besvarte statsadvokatens 

påtegning, blant annet gjennom å produsere videogjennomgangene av statsadvokatens påstander om 

Kristiansens sykkeltur til Svarttjønn, som Sjødin gjorde tilgjengelig i juli og som her er vedlagt fysisk. I denne 

prosessen fikk jeg selv bokstavelig talt føle på kroppen den enorme skjevbehandling som kommisjonen 

praktiserer i Kristiansens sak. 

 

Da statsadvokatens påtegning forelå, ble Sjødin gitt tre uker til å besvare statsadvokatens påstander, fra han 

mottok svaret. Kommisjonen innvilget statsadvokaten to år på å besvare gjenåpningsbegjæringen, mens 

domfelte ble gitt tre uker til å besvare det 56 sider lange skrivet som statsadvokaten leverte samme med en 

førti sider lang påtegning fra politiets påtaleansvarlige.  

 

Tre uker kan muligens fremstå som en romslig frist, men det kan avgjort avkreftes at det var rikelig tid for å gi 

de svar som statsadvokatens polemiske påtegning krevde. En minner om at advokat Sjødin ikke hadde 

oppnevning, et forhold som utelukkende er kommisjonens ansvar. Han måtte da arbeide med tilsvaret til 

statsadvokaten på fritiden, etter andre saker som han forberedte for retten. Også gruppen som bidro som 

Sjødins hjelpere var ubetalte frivillige. For egen del er jeg i fullt arbeid og måtte jobbe med Kristiansens sak på 

kvelds- og nattestid så å si hver eneste dag for å være i nærheten av å komme i mål med de oppgaver jeg 

jobbet med. Kommisjonen må huske at en ikke bare kan lese nær hundre sider med påstander fra politiet og 

statsadvokaten og deretter besvare ut fra løse lufta. Påstandene måtte undersøkes opp mot avhør, bevis og 

faktiske forhold. Min klare opplevelse var at dette var direkte uforsvarlig, og på ingen som helst måte en 

rettsstat verdig. Når man ser det opp mot sakens alvor, blir det enda mer ubegripelig at kommisjonen innretter 

seg slik den gjør. 

 

Så viste det seg at det ikke lot seg gjøre å svare innen fristen. Sjødin fikk utsatt fristen ytterligere to uker. Også 

det opplevdes som svært knapt, og det var mange og særdeles lange nattetimer som ble tatt i bruk ved siden 

av jobb. Sett opp mot at statsadvokaten, som er betalt av det offentlige, brukte to år på sitt skriv, utgjør 

tidsrammene som Kristiansens side ble gitt av kommisjonen en klar skjevbehandling.  

 

Desto mer forunderlig blir det at kommisjonen fortsetter sin lemfeldige omgang med tidsfrister overfor 

statsadvokaten. Med den tilbaketrukne rolle statsadvokaten skal ha, og sett i lys av de allerede alt for 

polemiske og grenseoverskridende påtegninger politiet og statsadvokaten har inngitt i saken, er det for meg 

ubegripelig at kommisjonen tillater statsadvokaten i Agder å fortsette sin trenering av saken. Igjen må en vise 

til den tidsbruk statsadvokaten allerede har vært innvilget. På dette tidspunktet i saksbehandlingen må det vel 

være rimelig å anta det som måtte finnes av unnskyldninger og bortforklaringer er grundig uttømt når det 

gjelder statsadvokatens tidsbruk.  
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Når Sjødin, som jobber gratis på domfeltes vegne, besvarte statsadvokatens skriv i løpet av fem uker, må en 

kunne forvente at statsadvokaten, som er flere betalte jurister, kan klare å gi kommentar til Sjødins svar 

innenfor de fristene som ble gitt. Hvorfor kommisjonens leder utsatte statsadvokatens frist til 4. november - 

fire måneder etter Sjødins svar – fremstår ubegripelig.  

 

Riktig nok har statsadvokaten rett til kontradiksjon, og må naturligvis få anledning til å lese og besvare 

rapporten fra Sjødin om politiets etterforskning av potensielle drapsvåpen (kniven som ble borte fra bevisene), 

men en må formode at statsadvokaten i all hovedsak har klart å si det en ønsket å si om bevisene som ble ført 

for retten i sin påtegning.  

 

En minner om det er Gjenopptakelseskommisjonen som skal vurdere om de nye bevisene holder til å gjenåpne 

saken og at statsadvokatens rolle skal være langt mer tilbaketrukket i spørsmål om gjenåpning enn når det 

besluttes tiltale. Jeg viser også til at det er kommisjonen, ikke statsadvokaten, som har utredningsplikt for hva 

gjelder gjenåpningssaker og at kommisjonen er gitt ressurser og virkemidler til å etterforske rapporten om 

kniven som forsvant fra bevisene. Det er ingen betryggende idé hvis kommisjonen har til hensikt å innta en 

passiv rolle i dette spørsmålet og overlate til statsadvokaten og politiet i Agder å etterforske seg selv for å 

besvare rapporten fra domfeltes side. En viser da til hvilke svar en tidligere har fått fra politiledelsen i Agder 

når en fra Kristiansens side har påpekt tilsvarende problemstillinger rundt andre bevisforhold. 

 

Jeg viser avslutningsvis til Liland-utvalgets uttalelse (NOU 1996:15 side 188): 

 «De skrevne regler kan i høyden bare gi en ramme rundt den måte som saksbehandlingen skal 
gjennomføres på. I hvilken grad denne behandlingen blir fullt betryggende eller ikke, vil nødvendigvis 
bero på hvorledes reglene blir praktisert av de ulike aktører på arenaen.» 

I Ot.prp. nr. 70 (2000-2001), side 89, følger departementet opp uttalelsen: 

«Departementet er enig med utvalget i dette, og det påhviler den enkelte i påtalemyndigheten og 
domstolene et selvstendig ansvar å ta lærdom av erfaringene fra Lilandsaken.» 

 

Med hilsen 

 

Mikkel Tronsrud 

 

 

Tilleggsnote 10. desember 2019: 

 

[i]: Etter at dette brevet ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen har kommisjonen henvendt seg til Kripos 

og fått utlevert bildet av kniven som ble funnet utenfor «bua» til Viggo Kristiansen. Sjødin har mottatt kopi av 

bildet. 

 

[ii]: Statsadvokaten har kommentert knivfunnet etter at brevet ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen. I 

sitt tilsvar bestrider statsadvokaten at den innleverte kniven kan ha sammenheng med Kristiansens manglende 

kniv. Sjødin har kommentert statsadvokatens tilsvar til Gjenopptakelseskommisjonen og pekt på forhold som 

gjør det mer sannsynlig at kniven var Kristiansens forsvunne kniv, enn det motsatte alternativet.  

 

[iii]: Gjenopptakelseskommisjonen har ved publisering/offentliggjøring av brevet 10. desember 2019 fortsatt 

ikke kommentert innholdet, heller ikke det påpekte forholdet at man har avslått Sjødins begjæring om 

oppnevning med begrunnelse om at saken ikke er komplisert.  
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