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om brevet kun er sendt til undertegnede til orientering. I og med at statsadvokaten viser til brevet 

i sin uttalelse til kommisjonen er det naturlig å anta at det er det første alternativet som er tilfellet. 

På den andre side har domfelte en lovbestemt rett til kontradiksjon. Når kommisjonen ikke ber 

om uttalelse til brevet fra politiet, legger jeg derfor til grunn at kommisjonen likevel ikke har 

mottatt brevet. Dette er også i tråd med at det er statsadvokaten, ikke politiet, som er gitt partsret-

tigheter i saker hvor det er begjært gjenåpning. I det nedenstående vil vi derfor kommentere stats-

advokatens brev til kommisjonen, uten å gå inn i enkelthetene i brevet fra Kaddeberg Skaar. 

 

Til orientering er det riktig at undertegnede er kjent med brevet fra Mikkel Tronsrud til kommi-

sjonen den 25. oktober 2019, hvor han oversender videofilmer på minnepinne. For ordens skyld 

viser jeg til at jeg omtaler de oversendte videofilmene i mitt tilsvar til statsadvokatens uttalelse av 

30. juni 2019, og at tilgang til filmene ble gitt til kommisjonen gjennom e-post herifra. Jeg slutter 

meg til Tronsruds begrunnelse for å illustrere hendelsesforløpet ved bruk av video opp mot strpl 

§ 398 første punktum. Når det gjelder de øvrige synspunkter som Tronsrud gir utrykk for angå-

ende saksbehandlingen i Gjenopptakelseskommisjonen, fremgår det at det er hans egen betenk-

ning som er fremsatt av ham til kommisjonen. Jeg er av den oppfatning at hans betraktninger står 

fritt til kommisjonens vurdering uten ytterligere innspill eller kommentar fra meg. For ordens 

skyld opplyser jeg at Tronsrud har akseptert taushetsplikt for de opplysninger og dokumenter jeg 

har gitt ham tilgang til når han har arbeidet med Viggo Kristiansens sak.  

 

 

Kommentar til brev fra NFC 
 

Vi registrerer at brevet er stemplet som mottatt den 6. september 2019. Med de knappe tidsfrister 

som denne side blir gitt til å besvare statsadvokatens brev, ville det vært underlettende om for-

hold som domfelte har innsyns- og kontradiksjonsrett til ble oversendt fortløpende. I NFCs brev 

vises det til en uttalelse av 3.april 2019. Dette kan vi ikke se å ha mottatt fra kommisjonen. 

 

Vi oppfatter at den vedlagte uttalelsen fra NFC er en presisering som underbygger NFCs rappor-

terte konklusjoner etter DNA-analyser i 2018. Vi har ikke registrert at noen part har bestridt 

NFCs konklusjoner, utover at Rettsmedisinsk kommisjon ønsket en utdyping. Vi ser ikke at utta-

lelsene som nå foreligger inneholder informasjon som endrer NFCs konklusjoner etter analysene 

i 2018, og som vi tidligere har gitt våre kommentarer til.  

 

Vi merker oss at det er påvist Y-kromosomalt DNA i flere prøver fra begge ofrene. Vi merker 

oss at NFC omtaler samtlige funn av Y-kromosomalt DNA som «mycket svagt». Videre merker 

vi oss at NFC fremholder at funnene inneholder for lite informasjon til å kunne knyttes mot per-

son. 

 

Det sentrale for hva angår bevisvurderingen, er at det heller ikke ved analysen i 2018 ble påvist 

DNA fra Viggo Kristiansen i prøver fra noen av ofrene. 

 

Det foreligger ingen informasjon som sannsynliggjør at de Y-kromosomale funnene stammer fra 

flere gjerningsmenn. Det foreligger heller ingen sannsynlighetsvurdering av om funnene av Y-

kromosomalt DNA stammer fra gjerningsmannen, eller om det kan være DNA-smitte fra en per-

son som ikke har noe med saken å gjøre. 

 

Vi ber Gjenopptakelseskommisjonen merke seg standarden som NFC angir for å knytte DNA til 

person. På første side i sin uttalelse skriver NFC at for at et resultat fra en Y-kromosomal DNA-

analyse skal benyttes for sammenligning bør det som retningslinje finnes allel(er) i konsensus fra 
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opplysning. Vi ønsker derfor først å kommentere det mest sentrale ved gjenåpningsbegjæringen, 

som er spørsmålet om det eksisterer DNA-bevis for to gjerningsmenn og om Viggo Kristiansens 

teledata plasserer ham et annet sted enn på åstedet da ugjerningene ble begått. 

 

Knivbeviset er viktig fordi det i retten ble skapt et ensidig og ubalansert inntrykk av at Kristian-

sen løy om en kniv som stemte helt overens med Andersens beskrivelse av drapsvåpenet, til tross 

for at det forelå åpenbare indikasjoner for at det kunne være mer tilforlatelige forklaringer enn at 

Kristiansen løy om kniven. Samtidig viser avhørene, som er gjennomgått i knivrapporten, hvor-

dan Andersen endrer forklaring om drapsvåpenet uten at det får konsekvenser for politiets vurde-

ring av troverdigheten i hans fortelling. Disse forholdene viser både Andersens upålitelige fortel-

ling om ugjerningene, politiets subjektive etterforskning og påtalemyndighetens subjektive bevis-

førsel. 

 

Det viktigste premisset i rettens bevisvurdering og domfellelse av Kristiansen er likevel at retten 

la til grunn at det var bevist gjennom DNA-analyser at det hadde vært to gjerningsmenn på åste-

det, og at Jan Helge Andersens forklaring om hvordan ugjerningene ble begått var i overenstem-

melse med DNA-analysene. Alle andre bevis, også Viggo Kristiansens teledata, ble vurdert av 

dømmende rett opp mot dette premisset. Derfor er det mest sentrale saksforholdet som er bragt 

frem for kommisjonens vurdering at det etter domfellelsen er tilkommet nye sakkyndige uttalel-

ser hvor konklusjonen er at DNA-analysene ikke utgjør bevis for at det var to gjerningsmenn.  

 

I og med at spørsmålet om DNA-bevis er det mest sentrale, vil vi kommentere statsadvokatens 

vurdering av DNA-bevis først. Deretter vil vi kommentere statsadvokatens vurdering av Kristian-

sens teledata, hvor vi fra denne side hevder at teledataene utgjør både reelle motbevis og i alle 

tilfeller vesentlig tvil som skal komme tiltalte til gode. Deretter vil vi gjennomgå statsadvokatens 

kommentarer til vårt tilsvar av 30. juni 2019 og til sist vil vi kommentere statsadvokatens tilsvar 

til knivrapporten. 

 

 

Innledende kommentar til statsadvokatens tilsvar 
 

På bakgrunn av statsadvokatens- og politiets påtegninger av 15. mai 2019, så vi oss nødt til å på-

peke at både politiet og statsadvokaten har plikt til å opptre objektivt. Både politiet og statsadvo-

katen skal klarlegge både det som taler mot tiltalte, og det som taler til hans fordel. Jfr. strpl §§ 

55 fjerde ledd og 226 tredje ledd. Denne plikten gjelder også når politiet og statsadvokaten gir 

sine bevisvurderinger til kommisjonen i gjenopptakelsessaker.  

 

Vi registrerer med beklagelse at også den seneste uttalelsen fra statsadvokaten i Agder bærer 

preg av at statsadvokaten påtar seg å forsvare dommen mot Kristiansen fremfor å vurdere bevi-

sene objektivt.  

 

En registrerer at statsadvokaten utelukkende fokuserer på de forhold han mener at taler mot Kris-

tiansen. Det er få eller ingen spor av at statsadvokaten noen gang er inne i vurderinger av forhold 

som taler for at det kan ha blitt begått urett mot domfelte. Vi registrerer med beklagelse at stats-

advokaten benytter en helt annen standard for vurdering av avhør av Viggo Kristiansen enn for 

alle andre vitnemål og opplysninger i saken. Statsadvokatens upåvirkelige narrativ er at enhver 

unøyaktighet eller presisering i Viggo Kristiansens forklaringer er bevis for at Kristiansen er 

skyldig, at han lyver og at han forsøker å tildekke faktum. Når det fra denne side påpekes at 

unøyaktigheter, uteglemmelser og feilerindringer er helt vanlige fenomen i vitneforklaringer, har 

statsadvokaten ingen kommentarer. Når det fra denne side konkretiseres gjennom å påvise ek-

sempler på vitner i saken som husker feil, glemmer å gi opplysninger, tar forbehold eller ikke 
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klarer å erindre hendelsene korrekt, har statsadvokaten heller ingen kommentar. Konklusjonen 

om at Kristiansen er skyldig, og derfor lyver, synes å gå forut for alle vurderinger. 

 

Heller ikke når statsadvokaten kommenterer det forhold at politiet tidligere har gitt uriktige opp-

lysninger i saken, eller når han ser seg nødt til å beklage at han selv har uttalt seg i direkte mot-

strid med det som står svart på hvitt i avhørsprotokollene, setter statsadvokaten avhørene av Kris-

tiansen inn i en nøytral kontekst. Når Kristiansen i første avhør uteglemmer en kortvarig sykkel-

tur på drapsdagen, fremlegges det som bevis for at Kristiansen er skyldig. Når det i avhørsproto-

kollen fra det påfølgende avhøret står at Kristiansen uoppfordret korrigerer seg selv, og deretter 

gir beviselig korrekte opplysninger når han etterfølgende blir bedt om å presisere, mistenkelig-

gjøres også motivene bak de korrekte opplysningene. Også de korrekte opplysningene tolkes som 

forsøk fra Kristiansen på å lure politiet. I statsadvokatens narrativ forsøker Viggo Kristiansen 

først å unndra opplysninger fra politiet og deretter forsøker Kristiansen å lure politiet gjennom å 

snakke sant. Andre muligheter vurderes ikke.  

 

Den samme beklagelige og svært risikofylte tilnærmingen, hvor en kun ser etter støtte til én tese, 

ser vi når politiet og statsadvokaten vurderer sakkyndige uttalelser i saken. Enhver sakkyndig ut-

talelse til domfeltes fordel blir konsekvent kritisert og sett vekk fra. Enten det gjelder DNA, tele-

data, avhørsekspertise eller rettsmedisin, så ser statsadvokaten konsekvent vekk fra alle opplys-

ninger og uttalelser som kan skape tvil om Jan Helge Andersens forklaring og Kristiansens delta-

kelse i ugjerningene. At nye sakkyndige uttalelser kan danne grunnlag for å se på den samlede 

bevisvurderingen i en alvorlig straffesak med nye øyne, finner vi ingen spor av at statsadvokaten 

er innom.  

 

Når det fra domfelts side fremlegges vitneforklaringer som kan gi støtte til påstanden om at Jan 

Helge Andersen forklaring ikke er korrekt, ser vi igjen den samme ensidige tilnærmingen, hvor 

alt som taler for Kristiansens versjon av hendelsene sees vekk fra og bortforklares. 

 

Heller ikke når det fra denne side fremlegges en rekke konkrete eksempler på usannsynlige på-

stander og påviselige usannheter i Jan Helge Andersens forklaringer er det spor av at statsadvo-

katen vurderer dette opp mot den forutgående og fastlåste tesen om at det er Kristiansen som er 

den av de to som lyver. De forhold statsadvokaten unnlater å kommentere er minst like viktige 

som det statsadvokaten velger å kommentere. 

 

I sum utgjør statsadvokatens uttalelser en klart ensidig og subjektiv saksfremstilling. 

 

 

Statsadvokatens uttalelse om DNA 
 

Det mest sentrale forhold ved domfellelsen av Viggo Kristiansen som angripes i gjenåpningsbe-

gjæringen, er at dommen mot Kristiansen er tuftet på et premiss om at det foreligger DNA-bevis 

for to gjerningsmenn på åstedet.  

 

Derfor har vi bedt kommisjonen vurdere dette domspremisset opp mot at det senere har tilkom-

met sakkyndige uttalelser hvor konklusjonen er den motsatte: At det ikke foreligger konklude-

rende DNA-bevis for at det var to gjerningsmenn på åstedet. 

 

Dersom de tilkomne sakkyndige uttalelsene medfører at det nå ikke kan slås fast utover enhver 

tvil at det foreligger sikkert DNA-bevis for at det har vært to gjerningsmenn, så utgjør de nye 

sakkyndige vurderingene et selvstendig gjenåpningsgrunnlag etter straffeprosesslovens § 391 nr. 

3.   
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uttalelsen fra 2011 oppretthold hun denne vurderingen. Se advokat Klomsæts utskrift av 

Mevågs vitnemål dok 68, side 18, 19 og 21.  

 

Det er ikke bestridt av noen part at retten la til grunn for sin domfellelse av Kristiansen at 

det var bevist gjennom DNA at det var to gjerningsmenn på åstedet. 

 

5) Det fremgår av rettsbok fra Kristiansand byrett at retten legger til grunn at Jan Helge An-

dersens forklaring om hvordan ugjerningene ble begått styrkes både av at det var DNA-

bevis for to gjerningsmenn og gjennom hvilket av de to ofrene USC fikk utslag på de 

ulike Y-kromosomale DNA-markørene.  

 

Det er ikke bestridt av noen part at dømmende rett la til grunn at DNA-analysene fra USC 

styrket Andersens forklaring og hans troverdighet. 

 

6) Etter domfellelsen har det tilkommet flere sakkyndige uttalelser hvor de sakkyndige stil-

ler seg kritiske til at det foreligger sikkert DNA-bevis for to gjerningsmenn. Mest sentralt 

er uttalelsene fra den britiske eksperten Dr. Susan Pope hos daværende Forensic Science 

Service (FSS). 

 

Susan Pope kommenterer flere forhold hun er kritisk til når det gjelder DNA-analysene 

som ligger til grunn for premisset om at det har vært to gjerningsmenn. Hun hevder at 

analyseresultatene er så usikre at de ikke ville vært tillatt fremlagt for retten i Storbritan-

nia.  

 

Hun uttaler seg kritisk til at en av analyseresultatene (av B24) ble rapportert som negativ i 

retten, til tross for at analysen viste utslag på fire ulike Y-kromosomale DNA-markører 

(DNA fra potensielt fire ulike menn). Utslag på fire mannlige DNA-typer er forenlig med 

såkalt kontaminering, DNA fra personer som ikke har tilknytning til ugjerningene. Dette 

sier mye om sannsynligheten for tilsvarende forklaringer også for de andre analysene.  

 

Til sist kommenterer Pope funnet av det Y-kromosomale allel 10, som er forenlig med 

Viggo Kristiansens DNA-type, men også 54,6 prosent av den mannlige norske befolk-

ningen. Hun oppstiller tre mulige alternativer for dette funnet. a) Det kan være DNA fra 

en gjerningsmann nummer to, b) Det kan skyldes et artefakt, en litt høy «stutter» og c) det 

kan skyldes forurensning/kontaminering. Susan Pope vekter de tre alternativene som be-

vismessig tilnærmet nøytrale. Hun uttaler at «FSS would not have presented this as evi-

dence of the presence of a second person. None of the DNA evidence provided to us has 

persuaded us that another scientist would have any reason to do so.» 

 

Fra Viggo Kristiansens side er det fremlagt at denne sakkyndige uttalelsen utgjør nytt be-

vis. 

 

Bistandsadvokatene bestrider at denne sakkyndige uttalelsen utgjør nytt bevis.  

 

Statsadvokaten bestrider at denne sakkyndige uttalelsen utgjør nytt bevis. 

 

7) Den Rettsmedisinske kommisjon (RMK) har kommentert Susan Popes uttalelse flere 

ganger, senest i brev til undertegnede datert 11. mai 2017. I dette brevet uttaler RMK at 

de har etterspurt statistisk vekting fra de sakkyndige og at det kun er Susan Pope som har 

gitt slik vekting. Vi har sitert fra dette brevet på side 24 i vårt tilsvar av 30. juni 2019. 

Oppsummert uttaler RMK at Susan Popes vekting innebærer at DNA-analysene er svært 
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nær ikke-konkluderende og at de taler omtrent like mye for og imot, men utelukker samti-

dig heller ikke den dømte. RMK uttaler seg ikke om bevisene som sådan, men det går 

klart frem av denne uttalelsen at Rettsmedisinsk kommisjon legger Susan Popes vekting 

til grunn. 

 

Her skal det tilføyes at statsadvokaten har lagt en helt annen fortolkning til grunn for utta-

lelsen fra RMK. Se vår kommentar til dette lenger ned.  

 

 

Statsadvokatens uttalelse 

 
I statsadvokatens brev til kommisjonen datert 04. november 2019, uttaler statsadvokaten føl-

gende på side 14 under punkt 3. «DNA»: 

 

«Statsadvokaten viser til vår påtegning av 15.5.19 til Kommisjonen side 41-51, jfr dok 

01/60. Som det fremgår på side 50, 7 avsnitt legger påtalemyndigheten til grunn at saken 

med hensyn til DNA ikke står i en annen bevismessig stilling enn da Kommisjonen avsa 

sin avgjørelse 17.6.10. Det foreligger ikke nye DNA-analyser, eller vurderinger av DNA 

som svekker bevisbildet mot Kristiansen.» 

 

I og med at statsadvokatens viser til sin egen uttalelse av 15. mai 2019 side 50, avsnitt 7, finner 

vi det hensiktsmessig å også sitere uttalelsen det vises til: 

 

«Påtalemyndigheten legger etter dette til grunn at saken med hensyn til DNA ikke står i 

noen annen bevismessig stilling i dag enn da Kommisjonen avsa sin avgjørelse 17.6.10. 

Det foreligger ikke nye DNA-analyser som svekker bevisbildet mot Kristiansen. At det kan 

være faglig uenighet om tolkingen av funn endrer ikke på dette. Ut fra mediereferatet fra 

1.2.02, inntatt i vedlegg til Kommisjonens skriv av 24.4.19 side 24, kan det se ut som om 

Kristiansens forsvarer allerede i lagmannsretten rettet angrep mot gyldigheten av fun-

nene USC hadde gjort. Det er slik påtalemyndigheten ser det ikke foretatt nye DNA- ana-

lyser som svekker gyldigheten av DNAanalysene av sæddelen av C-25 prøven i Spania i 

2000, og tilsvarende analyser av B-22 og B-25 på samme tid.» 

 

Det er vanskelig å si sikkert hva statsadvokaten sikter til når det hevdes at «saken med hensyn til 

DNA ikke står i en annen bevismessig stilling enn da Kommisjonen avsa sin avgjørelse 17.6.10». 

Det er nærliggende å tro at statsadvokatens poeng med å vise til kommisjonens avgjørelse fra 

2010 skal være at statsadvokaten legger til grunn at kommisjonens avgjørelse utgjør skjærings-

punktet for når et bevis skal ansees for nytt strpl § 391 nr. 3.  

 

Som vi tidligere har påpekt flere ganger, senest i vårt tilsvar den 30. juni 2019, er det ikke et vil-

kår for gjenåpning etter § 391 nr. 3. at de nye bevis som påberopes foreligger tidsmessig etter av-

gjørelser i kommisjonen. Vi viser nok en gang til at det er domfellelsen som er skjæringspunktet 

for når et bevis er å anse for et nytt bevis Jfr. Rt. 2005 s 1665 avsnitt 22: 

 

«Omstendigheter og bevis er nye når de ikke har vært ført for den dømmende rett og der-

for ikke har kunnet påvirke utfallet.»   

 

Det samme følger av de forutgående avgjørelsene i Rt. 1988 s. 824, Rt 1993 s. 1085 og Rt. 2000 

s. 2142.  
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Det samme prinsipp følger også av NOU 2007:7 (s 421): 

 

«Det forhindrer i seg selv ikke gjenopptakelse etter straffeprosesslovens § 391 nr. 3 at de 

omstendigheter som påberopes har vært fremlagt i forbindelse med en tidligere gjenopp-

takelsesbegjæring, jf. Rt. 2005 side 1665.» 

  

I og med at det samme prinsipp om at det er domfellelsen som er skjæringspunktet for når et be-

vis er å anse som nytt også er tatt inn i mange av kommisjonens avgjørelser, og at dette prinsip-

pet er omtalt som gjeldende rett av lovutvalget (2016) og også er videreført i lovutvalgets forslag 

til ny straffeprosesslov, legger vi til grunn at det er dette prinsippet som er det rådende. 

 

Hovedpoenget i statsadvokatens utsagn om DNA må likevel antas å være påstanden om at utta-

lelsen fra Susan Pope ikke svekker bevisstillingen mot Viggo Kristiansen. Statsadvokatens ut-

sagn «At det kan være faglig uenighet om tolkingen av funn endrer ikke på dette.» kan vanskelig 

forstås annerledes enn at statsadvokaten ikke anerkjenner sakkyndige vurderinger som nye bevis.  

 

Dette er for oss en svært merkelig uttalelse, all den tid det aldri har vært bestridt at sakkyndige 

uttalelser regnes som bevis i retten. Statsadvokaten viser da også til en sakkyndig uttalelse fra 

Bente Mevåg i sin DNA-gjennomgang. Statsadvokaten trekker selv frem uttalelser fra Mevåg 

som er gjort etter domfellelsen i 2011, altså etter domfellelsen. En må følgelig legge til grunn at 

statsadvokaten i realiteten anser sakkyndige uttalelser som tilkommer etter domfellelsen som be-

vis. Statsadvokatens problem med sakkyndige uttalelser synes kun å gjelde når de sakkyndige 

ikke gir støtte til den forhåndsgitte konklusjonen om at Viggo Kristiansen er skyldig. 

 

Vi har tidligere sitert Rt. 1994 s. 1149, men finner det nødvendig å påpeke uttalelsen nok en 

gang: 

«At nye sakkyndige erklæringer kan danne grunnlag for gjenopptakelse selv om de ikke 

bygger på nytt materiale, er ikke tvilsomt og heller ikke bestridt av påtalemyndigheten.»   

 

Uttalelsen fra statsadvokaten i Agder om at «faglig uenighet om tolkningen av funn endrer ikke 

på dette.» står på denne bakgrunn i et merkelig lys.  

 

Vi ser heller ikke at statsadvokaten begrunner sitt oppsiktsvekkende standpunkt i lov, lovforar-

beider eller henvisning til rettspraksis. Således utgjør statsadvokatens påstand kun et postulat 

uten noen form for begrunnelse. 

 

Fra denne side legger vi til grunn at sakkyndige uttalelser er bevis, og at sakkyndige uttalelser 

som tilkommer etter domfellelsen er nye bevis.  

 

Det kan ikke være tvilsomt at faglig uenighet om sentrale bevis utgjør saklig og begrunnet tvil 

som skal komme tiltalte til gode.  

 

Statsadvokaten viser til mediereferat og uttaler at ut fra dette «[..] kan det se ut som om Kristian-

sens forsvarer allerede i lagmannsretten rettet angrep mot gyldigheten av funnene USC hadde 

gjort.» Igjen er det litt uklart hvor statsadvokaten vil med sitt utsagn. Vi vil for vår del påpeke at 

det kun var oppnevnt én sakkyndig angående DNA i retten, Bente Mevåg fra RMI. Det ble aldri 

fremlagt noen «second opinion» for de uttalelser Bente Mevåg ga i retten om DNA. Heller ikke 

representanter fra det spanske laboratoriet (USC) ble kalt inn som vinter. Følgelig var det kun 

Bente Mevågs uttalelser om DNA som retten hadde av faglighet å støtte seg til. Vi finner ingen 

grunn til å betvile at Viggo Kristiansens forsvarer i sin prosedyre forsøkte å så tvil om DNA-
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statsadvokatens påtegning av 15. mai 2019 (dok 01,60) kommenterer statsadvokaten RMKs brev. 

I sin uttalelse hevder statsadvokaten at det forhold RMK omtaler i sitt brev dreier seg om at Su-

san Popes vurdering av at «DNA resultatene i saken skal forstås som nøytrale i forhold til positivt 

funn på Viggo Kristiansens profil» [Statsadvokatens egen understreking]. Statsadvokaten legger 

med dette til grunn en uriktig forståelse både av hva Susan Popes uttalelse innebærer og hva som 

kommenteres i brevet fra RMK.  

 

Statistisk og bevismessig vekting av funn av Viggo Kristiansens profil er ikke tema for underteg-

nedes henvendelse til RMK. En slik vekting ble utført av USC i 2000, hvor det konkluderes med 

at det Y-kromosomale DNA-allel 10 finnes i 54,6 prosent av den mannlige befolkningen i Norge 

og at det er svært lav statistisk sannsynlighet for at dette funnet tilhører Kristiansen. Ingen sak-

kyndige har bestridt dette. Det er heller ikke bestridt av noen part i saken. Se punkt 3. i vår gjen-

nomgang lenger opp.  

 

Temaet i vår henvendelse til RMK dreier seg derimot om hvorvidt det foreligger DNA-bevis for 

en gjerningsmann nummer to. Det er påstanden om DNA-bevis for to gjerningsmenn som retten 

la til grunn for domfellelsen av Kristiansen, og det er spørsmålet om hvorvidt utslagene på allel 

10 utgjør bevis for to gjerningsmenn som Susan Pope har gitt RMK sin bevisvekting for. Spørs-

målet dreier seg altså ikke om det foreligger funn av Viggo Kristiansens profil, slik statsadvoka-

ten legger til grunn. Vi mener Susan Popes uttalelse burde være selvforklarende for hva den 

dreier seg om: «FSS would not have presented this as evidence of the presence of a second per-

son.» [vår understreking] 

 

For ordens skyld: Når dømmende rett legger til grunn at det foreligger en sikker konklusjon om 

at det er DNA-bevis for to gjerningsmenn, er det en motsatt bevisstilling når RMK senere legger 

til grunn en sakkyndig uttalelse om at det ikke foreligger slik sikker konklusjon.  

 

Når RMK gir tilslutning til Susan Popes bevisvekting er det ikke bevis i seg selv, men en faglig 

forankring av at Susan Popes konklusjoner følger de standarder som er satt. At det i samme brev 

uttales fra RMKs side at det kun er Susan Pope som har gjort slik bevisvekting, taler klart for at 

det er hennes vurdering som må legges til grunn. En kan i alle tilfeller ikke gjøre som statsadvo-

katen og se helt vekk fra Popes uttalelser og kun se hen til politiets egen fortolkning av DNA-

analysene. 

 

Når den sakkyndige uttalelsen kommer fra en av Europas ledende innen det gjeldende fagfeltet 

og det beviset som angripes av den sakkyndiges uttalelse er et vesentlig bevis for hva gjelder 

domfellelsen, og beviset ettertrykkelig omtales som et sådant i domsslutningen, kan det ikke 

være tvilsomt at den sakkyndige uttalelsen fra Susan Pope kunne ha påvirket rettens vurdering av 

skyldspørsmålet. Vi minner om at det ikke er nødvendig med sannsynlighetsovervekt for gjen-

opptakelse. Det er tilstrekkelig at det foreligger en rimelig mulighet for at resultatet kunne blitt 

annerledes ved at det foreligger faglig begrunnet tvil knyttet til det tyngste beviset som ble benyt-

tet til å domfelle Kristiansen. 

 

En annen nødvendig konsekvens av at det ikke lenger er mulig å legge til grunn en sikker kon-

klusjon om at det var DNA-bevis for to gjerningsmenn på åstedet, er at det heller ikke er mulig å 

legge til grunn at Jan Helge Andersens forklaring styrkes av DNA-analysene (jfr. punkt 5 i gjen-

nomgangen lenger opp og Rettsbok fra Kristiansand byrett side 12.). Til grunn for denne vurde-

ringen fra retten ligger nødvendigvis at retten har lagt til grunn premisset om at DNA-analysene 

med sikkerhet viste DNA fra to gjerningsmenn. 
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inkludert håndtering i våre laboratorier. Det er påregnelig risiko for kontaminering og 

det er derfor noe vi er meget bevisste på. Vi har etablerte prosedyrer for å overvåke og 

avdekke eventuell kontaminering,» skriver avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisin, 

Truls Simensen, til NRK.»  

  

Å utelukke muligheten for kontaminering i Viggo Kristiansens sak, når det kun er snakk om én 

DNA-markør som finnes hos 54,6 prosent av den mannlige norske befolkning, fremstår for oss 

som særdeles risikabelt, og ikke minst ubegrunnet.  

 

Problemet var og er at artefakter og kontaminering aldri var en del av vurderingsgrunnlaget da 

dømmende rett la til grunn at utslag på allel 10 var ensbetydende med sikre bevis for to gjer-

ningsmenn. 

 

 

Statsadvokatens uttalelse om Viggo Kristiansens telefondata 
 

Som nevnt innledningsvis utgjør Viggo Kristiansens teledata det mest sentrale forhold ved gjen-

opptakelsesbegjæringen, sammen med spørsmålet om det er bevist gjennom DNA at det har vært 

to gjerningsmenn.  

 

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen bekrefter at de aldri klarte å måle dekning fra Eg_A 

til åstedet. Dette er helt sentralt. At også Teleplans Inge Schøyen holder det for svært usannsynlig 

at det skal ha vært dekning fra åstedet, er også sentralt (Teleplan målte aldri fra åstedet). At det er 

andre baser enn Eg_A som er dominante med god dekning på åstedet og området rundt er også 

sentralt.  

 

I tillegg til spørsmålet om dekning fra åstedet, er det også helt sentralt at hverken Telenor eller 

Teleplan har påvist dekning fra Eg_A i det geografiske området som Jan Helge Andersen hevder 

at han og Viggo Kristiansen oppholdt seg i før de skal ha påtruffet ofrene, på det stedet Andersen 

hevder de traff ofrene eller langs ruta fra treffstedet til åstedet. Som kjent mottar Kristiansen en 

tekstmelding klokken 18.55 og sender en tekstmelding klokken 18.57. Dette er tidsmessig sam-

menfallende med tidsrommet Jan Helge Andersen sier at de to domfelte traff ofrene. Ifølge An-

dersens forklaring skulle Kristiansen i hele tidsrommet fra cirka 18.10 og frem til de ankom åste-

det noe etter klokken 19.00 ha befunnet seg i et område som både ut fra teoretiske beregninger og 

faktiske oppmålinger ligger utenfor dekningsområdet til Eg_A.  

 

I tillegg mottar Viggo Kristiansen en tekstmelding klokken 19.24. Ifølge Andersens forklaring er 

nå Kristiansen på åstedet og begår ugjerningene. Kristiansen må nødvendigvis ha telefonen med 

seg dersom han er sammen med Andersen på dette tidspunktet. Vi vet at Kristiansen sendte tekst-

melding tyve minutter tidligere, tidsmessig samtidig med at Andersen hevder de to var sammen 

og traff ofrene. Andersens forklaring om at det er Kristiansen som lokker jentene til åstedet og 

begår ugjerningene gir ingen åpning for at Kristiansen i tidsrommet mellom 18.57 og 19.24 kan 

ha forlatt jentene og Andersen. Heller ikke domfellelsen av Kristiansen som hovedmannen bak 

ugjerningene åpner for at Kristiansen skal ha forlatt Andersen og ofrene i tidsrommet hvor de ble 

lokket til åstedet og ugjerningene ble begått. Når Telenor aldri har klart å gjenskape dekning fra 

EG_A til åstedet, gir det full støtte til Kristiansen når han sier at han ikke var sammen med An-

dersen da Andersen begikk ugjerningene. 

 

Deretter sender Kristiansen en tekstmelding klokken 19.37, som tidsmessig er samtidig med at 

ugjerningene pågår, eventuelt under tildekkingen av likene. Heller ikke her gir Andersens forkla-

ring noen åpning for at Kristiansen kan ha forlatt åstedet for å sende meldingen fra et helt annet 
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sted enn på åstedet. Vi viser her til Andersens tilståelse den 13. september 2000 (dok 06,02,07). 

På side 7 i avhøret, under «Flytting av likene» forteller Andersen at Kristiansen først flytter liket 

av det ene offeret og at de deretter sammen flytter liket av det andre offeret. På side 8 under «Til-

dekking av likene» forteller Andersen at Kristiansen etter flyttingen av likene fjernet deler av 

bakken fra drapsstedet. Andersen hevder at Kristiansen tok lyng og blader fra drapsstedet og la 

over jentene. Dette skal Kristiansen angivelig ha gjort samtidig med at Andersen selv kuttet grei-

ner for å dekke til likene. Videre på side 8, under «Vask av hender, samt kniv», forteller Ander-

sen at han selv og Kristiansen vasker hendene og kniven i en vannpytt. Andersen forteller at de 

begge på dette tidspunktet hadde hendene fulle av blod. Vi ber kommisjonen merke seg at dette 

skjer tidsmessig etter at tildekkingen av likene er helt ferdig. Kristiansen er ifølge Andersen til-

sølt av blod helt til etter at likene er skjult. Det er med andre ord ingen rom i Andersens opprin-

nelige fortelling som åpner for at Kristiansen på noe tidspunkt skal ha forlatt åstedet. 

 

At Andersens forklaring bærer preg av diktning, gjetting og tilpasning får man mange eksempler 

på. For hva gjelder Kristiansens mobiltelefon er det illustrerende at Andersen i samme avhør den 

13. september, på side 2 under «Viggos klesdrakt» forteller at han ikke kan huske hvordan Kristi-

ansen gikk kledt, men at han er sikker på at Kristiansen har mobiltelefonen med seg. Gjettingen 

for hva gjelder Kristiansens mobiltelefon fortsetter på side 13 under «Bruk av mobiltelefon»: 

 

«Siktede ble spurt om Viggo benyttet sin mobiltelefon mens de var i skogen. Siktede ut-

talte at han ikke tror at Viggo brukte mobiltelefon. Siktede mener at han ville ha husket 

dersom Viggo hadde brukt telefonen. Han tror bestemt at han ikke kan ha brukt telefonen 

mens de var på åstedet, men han er usikker på om Viggo kan ha brukt telefonen mens de 

var på vei inn i skogen. Han ble spurt om Viggo kan ha sendt tekstmeldinger. Siktede 

svarte at han ikke visste. Dette har heller ikke Viggo fortalt noe om senere.» 

 

Senere skal Andersen hevde både at han aldri så mobiltelefonen på noe tidspunkt og at mobiltele-

fonen kunne befinne seg i en sykkelveske ved Svarttjønn. 

 

For hva gjelder skyldspørsmålet mener vi at Viggo Kristiansens teledata utgjør a) et reelt motbe-

vis som utelukker at Kristiansen har vært sammen med Jan Helge Andersen i det aktuelle geogra-

fiske området i tidsrommet for ugjerningene, og b) i alle tilfeller et reelt grunnlag for saklig tvil 

som skulle kommet Kristiansen til gode.  

 

Opp mot spørsmålet om gjenåpning av straffesaken mot Viggo Kristiansen, kan teledataenes vur-

deringsområder deles inn i tre:  

 

1) Teledataene må inngå i den samlede bevisvurderingen når kommisjonen skal ta stilling til Su-

san Popes sakkyndige uttalelse om DNA-analsyene etter strpl § 391 nr. 3. Kravet er at de nye be-

vis må sees i sammenheng med sakens øvrige bevis. Dette gjelder naturlig nok også de bevis som 

kan tale til domfeltes fordel. Bevisene i en straffesak vurderes ikke i et vakuum, men blir vektet 

opp mot hverandre. Når nye sakkyndige uttalelser er egnet til å så tvil om et vesentlig bevis som 

ble brukt mot domfelte, vil også betydningen av sakens øvrige bevis kunne bli vurdert annerledes 

i en ny samlet vurdering. En kan ikke utelukke at teledataene til Kristiansen vil få vesentlig 

tyngre bevisvekt i en ny vurdering i dømmende rett, når det ikke lenger legges til grunn at det er 

sikkert DNA-bevis for to gjerningsmenn.  

 

2) Teledataene kan vurderes selvstendig opp mot strpl § 391 nr. 3 som nye bevis, ut fra det for-

hold at det etter domfellelsen foreligger flere nye uttalelser som kaster nytt lys over teledataene. 

Vi sikter her i første rekke til Halvard Sivertsens analyse av Telenors og Teleplans rapporter, og 

presiseringene som Teleplans Inge Schøyen har gjort etter Sivertsens rapport. Som eksempel sier 
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statsadvokaten fremsetter politiets uttalelse i sin egen påtegning fordi statsadvokaten mener at 

uttalelsene fra politiet er egnet til å opplyse saken best mulig.  

 

Statsadvokaten har rett i at statsadvokaten tar noen forbehold og gjør noen presiseringer. Men 

vårt poeng er at statsadvokaten for det første har ansvar for hvordan en selv velger å presentere 

sakens faktum. I tillegg er det gjennomgående at statsadvokaten uttaler at en i det alt vesentlige 

gir tilslutning til politiets uttalelser. Når statsadvokaten først presenterer politiets uttalelser, så gir 

sin tilslutning for det alt vesentlige, så drukner de få forbehold og presiseringer statsadvokaten 

senere gjør i hovedteksten som presenteres.  

 

Når statsadvokaten velger å presentere den ene spekulative og direkte feilaktige uttalelsen etter 

den andre fra Kaddeberg Skaar, så må statsadvokaten tåle at det fra domfeltes side oppstår et 

sterkt behov for å påpeke og korrigere de uriktige påstandene som statsadvokaten har valgt å 

fremsette. 

 

På side 7 i statsadvokatens seneste uttalelse (dok 89) kommenterer statsadvokaten vår kritikk av 

uttalelsene fra Terje Kaddeberg Skaar, som statsadvokaten fremsetter for Gjenopptakelseskom-

misjonen. Statsadvokaten sier følgende: 

 

«Statsadvokaten har forståelse for at politiets ordvalg "I det kritiske tidsrommet" i påteg-

ningen av 20.3.19, side 9-11, jfr dok 01/59 fremstår som upresist – og uheldig. 

Av denne grunn har statsadvokaten - etter å ha vist til denne delen av politiets påtegning - 

allerede foretatt en presisering. Denne presiseringen er inntatt to steder i vår påtegning 

av 15.5.19, se dok 01/60 side 7, midten, og side 11, 4. avsnitt. Sjødin har også på et sted – 

se dok 82, side 48, 8 avsnitt, 2. pkt - vist til denne presiseringen. Presiseringen ble foretatt 

for å klargjøre at denne sykkelturen til 3. Stampe fant sted før jentene badet i motsatt 

ende av 3. Stampe. Statsadvokaten legger fremdeles til grunn at denne sykkelturen til 3. 

Stampe ble foretatt før jentene badet i motsatt ende av 3. Stampe. Jeg tiltrer også Sjødins 

vurdering om at denne sykkelturen opp til 3. Stampe skjedde før barna forlot hjemmet 

sitt.» 

 

Dette illustrerer til fulle vår kritikk av statsadvokatens uttalelser i saken. Det statsadvokaten nå 

utvetydig bekrefter er at man var oppmerksom på at uttalelsene fra politiet var både «upresist» og 

«uheldig» da man valgte å ta de inn i sin egen påtegning. Statsadvokaten kan fortelle at det er 

fordi politiets uttalelse var upresis og uheldig at statsadvokaten har presisert. 

 

Statsadvokaten har altså, etter eget utsagn, med vitende og vilje tatt inn en tekst i sin egen påteg-

ning til Gjenopptakelseskommisjonen, hvor statsadvokaten selv hevder at de var klar over at inn-

holdet var formulert upresist og uheldig.  

 

Strengt talt skulle det ikke være nødvendig å si mer om statsadvokatens opptreden i denne saken.  

 

Når statsadvokaten selv sier at de har vært klar over de uheldige sidene ved politiets uttalelser al-

lerede da det ble fremsatt for kommisjonen, kan det neppe komme overraskende på statsadvoka-

ten at det fra denne side blir påpekt hvor uriktig og spekulativ politiets uttalelse er. 

 

På side 8 fortsetter statsadvokaten på følgende måte:  

 

«Filmopptakene som ble hitsendt ved lenke ved mail av 19.9.19 fra Kommisjonen er 

gjennomgått. Filmopptakene 1-7 omtaler bla temaet "det kritiske tidsrommet", ovenfor. I 

opptak 1, 42 sekunder ut i opptaket, fremvises side 7 i vår påtegning, der vår første 
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presisering fremgår, se dok 01/60, uten at presiseringen blir lest opp eller kommentert i 

opptaket. I opptak 7, 8 minutter og 30 sekunder ut i opptaket, fremvises side 11 i vår 

påtegning, der vår gjentatte presisering fremgår, uten at presiseringen blir lest opp eller 

kommentert i opptaket. I filmopptak 6, fra 3.30-4.55 minutter oppsummeres muntlig 

hvorfor ikke Kristiansens sykkeltur til 3. Stampe fant sted i "det kritiske tidsrommet". 

Oppsummeringen i opptaket tilsvarer i grove trekk de presiseringer statsadvokaten alle-

rede foretok på side 7 og 11 i påtegningen av 15.5.19, se gjennomgangen ovenfor. 

Statsadvokaten beskyldes deretter i opptaket for desinformasjon. Det er å beklage hvis 

våre presiseringer på side 7 og 11 i vår påtegning, jfr dok 01/60, ikke 

nådde frem i tilstrekkelig grad.» 

 

Vi registrerer at statsadvokatens beklagelse i realiteten består i å legge skylden over på mottake-

ren av budskapet. Igjen påpeker vi statsadvokatens ansvar for å ikke fremsette påstander og utta-

lelser man vet at ikke er riktige. 

 

At dette ikke er en ekte beklagelse, ser vi ettertrykkelig demonstrert i fortsettelsen på side 8. Nå 

er det ikke lenger politiets uttalelse, men statsadvokatens egne ord som fremsettes: 

 

«For politiet og påtalemyndigheten har det bevismessig betydning om et vitne som avhø-

res, og som senere blir mistenkt, er observert kort tid før og/eller kort tid etter et drap ved 

åstedet – eller i nærheten av åstedet. Det har også bevismessig betydning hvem 

vedkommende eventuelt var sammen med. Det har også bevismessig betydning under 

hvilke omstendigheter vitnet etter hvert gav nye opplysninger om egen tilstedeværelse og 

aktivitet.» 

 

En må spørre seg hva statsadvokaten tenker på når de skriver dette. Nok en gang insinueres det at 

Viggo Kristiansen er observert i nærheten av åstedet kort tid før og etter ugjerningene.  

 

Vi må nok en gang påpeke at dette er desinformasjon fra statsadvokatens side. Det er vanskelig å 

forstå at statsadvokaten kan tillate seg å fortsette med de samme uriktige insinueringene opp mot 

kommisjonen. På den ene side beklager statsadvokaten uheldige formuleringer, og så går man 

med full styrke inn i den samme spekulative retorikken.  

 

Vi kan ikke se noen annen grunn til at statsadvokaten fortsetter å formulere seg som om Kristian-

sen er observert i nærheten av åstedet kort tid før og etter drapene, enn at statsadvokaten er helt 

tom for realbevis og derfor bevisst ønsker å forlede kommisjonen. Hvis det forelå tilstrekkelig 

bevis for skyld, skulle det være helt unødvendig å fortsette praksisen med å fremsette grovt urik-

tige insinueringer om observasjonene av Viggo Kristiansen.  

 

Nok en gang presiserer vi: 

 

Viggo Kristiansen ble IKKE observert nær åstedet kort tid før drapene den 19. mai 2000.  

 

Han ble observert cirka en kilometer fra åstedet, cirka en time før drapene, en tre minutters syk-

keltur fra der han selv bor. Det er ikke grunnlag for å hevde at observasjonen av Kristiansen ved 

Svarttjønn skjer kort tid før drapene, ved åstedet eller i nærheten av åstedet. Hvis Svarttjønn og 

lekeplassen ved boligfeltet på Eg er i nærheten av åstedet, så er i så fall er alle som oppholdt seg i 

boligområdet på Eg, alle som oppholdt seg i boligområdet på Grim og store deler av de som opp-

holdt seg i Kvadraturen også observert i nærheten av åstedet. 
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Igjen viser vi til at Kristiansen lenge før dette avhøret har gitt opplysninger til politiet om hvor-

dan sykkelen hans så ut. 

 

Det finnes ikke noen plausibel grunn til at Kristiansen skal holde denne to minutter korte sykkel-

turen skjult for politiet. Statsadvokatens bevis mangler enhver form for substans.  

 

 

Vitner ved Svarttjønn 
 

På sidene 12 - 15 besvarer statsadvokaten vår gjennomgang av cirka 30 vitner som har passert 

bommen ved Svarttjønn i det aktuelle tidsrommet hvor Jan Helge Andersen hevder at Viggo 

Kristiansens sykkel skal ha vært låst fast der. 

 

Statsadvokaten kritiserer undertegnedes uttalelser i skrift og gjennom video når det fra denne side 

hevdes at ingen av de nevnte vitnene har observert Viggo Kristiansens sykkel og at ingen av vit-

nene har hørt at Viggo Kristiansens telefon har mottatt tekstmelding.  

 

Vi er enige i at uttalelsene om at vitnene ikke observerer sykkelen rent språklig kunne vært mer 

nøyaktig formulert, men vi opplever likevel at statsadvokaten her er inne på semantikk fremfor å 

belyse sakens realiteter. Det det er snakk om i vår gjennomgang, er at vitnene ikke opplyser i vit-

neavhørene at de har observert sykkelen eller hørt mobiltelefonen. 

 

På side 12 gir statsadvokaten sin forklaring til hvorfor ingen vitner forteller at de har observert 

Kristiansens sykkel der Jan Helge Andersen hevder at den befant seg: 

 

«Statsadvokaten vil anføre at det er alminnelig kjent at veien videre inn fra bommen i 

"alle år" har vært en svært mye benyttet "innfartsåre" til turområdet Banehiea. Det ligger 

i dette at parkeringsplassen før bommen også benyttes av turgåere, som ankommer stedet 

med bil. Tilsvarende er det alminnelig kjent at parkeringsplassen med nærområde "i alle 

år" også har vært benyttet av turgåere som setter fra seg sykler når de skal løpe eller gå i 

Baneheia. Tilstedeværelse av både biler og sykler i området når mange brukerturter-

renget fremstår nok derfor generelt som ganske ordinært. Hvordan situasjonen var draps-

dagen har ikke statsadvokatene oversikt over.» 

 

Undertegnede er overrasket over at statsadvokaten gir uttrykk for at de ikke har oversikt over 

hvordan situasjonen var på drapsdagen. Dette skulle være et minimum av hva en kan forvente at 

statsadvokaten har satt seg inn i før de velger å motarbeide en gjenopptakelsesbegjæring i en så 

alvorlig sak. Med tanke på at statsadvokaten totalt har hatt to og et halvt år på saken, og at de har 

brukt fire måneder på å besvare undertegnedes tilsvar av 30. juni 2019, skulle en kunne forestille 

seg at statsadvokaten har hatt tilstrekkelig tid til å sette seg inn i forholdene. 

 

Det er ifølge politiets dokument 00,138 registrert at det har vært over 300 personer i Baneheia 

den 19. mai. 2000 og det er gjort cirka 1500 observasjoner. Dette er godt opplyst både i media, i 

ulike skriv som er innsendt i forbindelse med nærværende gjenåpningssak og, vil vi tro, også er 

et kjent forhold hos politiet i Agder. 

 

I vårt tilsvar til statsadvokaten av 30. juni 2019 lister vi opp cirka 30 vitner som har vært på par-

keringsplassen ved Svarttjønn mellom klokken 18.00 og 20.00 den 19. mai 2000. Disse vitnemå-

lene inneholder mange konkrete opplysninger om hvordan forholdene var på drapsdagen. Stats-

advokaten bekrefter også å ha sett og satt seg inn i innholdet i mange av disse avhørene. At 
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for å få reservenøklene til «bua» og at det var på bakgrunn av denne samtalen, med Jan Helge 

Andersens far, at Kristiansen syklet til Svarttjønn.  

 

Både Andersen og Kristiansen er enige om at Kristiansen ba om reservenøklene og fikk dem av 

Andersen. Begge to er også enige om at Kristiansen hadde sykkelnøklene på det samme nøkkel-

knippet som han hadde husnøklene og nøklene til «bua». Da politiet beslagla nøklene var nøk-

lene til bua på samme knippe som sykkelnøklene. I sin forklaring sier Andersen både at han ga 

Viggo Kristiansen reservenøkler til bua og at Kristiansen deretter låste fast sykkelen – og da sier 

Andersen at han husker at Viggo klirret med nøklene (se avhør 18. september, dok 06,02,08, side 

5).  

 

Følgelig fikk Andersen spørsmål om hvordan Kristiansen kunne låse fast sykkelen sin til bom-

men ved Svarttjønn, når Kristiansens sykkelnøkler etter alle solemerker lå innelåst i «bua». I se-

nere avhør fremgår det at politiet ikke fester lit til Andersens forklaring om nøklene (se avhør av 

Andersen den 1. november 2000 side 4, dok 06,02,21).  

 

Statsadvokaten trekker imidlertid ingen konsekvenser av dette og ser det heller ikke opp mot det 

forhold at ingen av de mange vitner passerer bommen forteller at de har observert Kristiansens 

sykkel der. 

 

 

Statsadvokatens tilsvar om knivbeviset 
 

Med «knivrapporten» sikter vi i det nedenstående til analysedokumentet «Nye funn i Viggo Kris-

tiansens sak» som ble innsendt av undertegnede til kommisjonen den 4. februar 2019, og som 

omhandler Halvard Sivertsens gjennomgang av beslag, undersøkelser og avhørsdokumenter ved-

rørende en Morakniv med blått håndtak.  

 

Kritikken i knivrapporten retter seg mot hvordan ansatte i politiet i Agder og ansatte ved Agder 

statsadvokatembeter har opptrådt under etterforskningen og ved bevisførselen i straffesaken mot 

Viggo Kristiansen. At Agder statsadvokatembeter i sitt tilsvar frifinner seg selv kan ikke være 

oppsiktsvekkende.  

 

I sitt brev til Gjenopptakelseskommisjonen den 25. oktober 2019, går Mikkel Tronsrud igjennom 

noen av de lovpålagte pliktene som ligger til kommisjonens ansvarsområde. Tronsrud peker blant 

annet på kommisjonens undersøkelsesplikt opp mot knivrapporten. På siste side i sitt brev skriver 

Tronsrud: 

 

«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 problemstil-

linger rundt andre bevisforhold.» 

 

Undertegnede er for det alt vesentlige enig i dette og vil også påpeke at det i første rekke er kom-

misjonen, ikke Agder statsadvokatembeter, som har plikt til å klarlegge om det har blitt begått 

urett mot domfelte. Dette innebærer å undersøke de forhold som fremlegges fra domfelte. 

 

Når det er sagt, så minner vi igjen om at statsadvokaten har en lovpålagt plikt til å opptre objek-

tivt når statsadvokaten velger å behandle bevis som er fremsatt i en gjenåpningsbegjæring.  
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1) Jan Helge Andersens endrede forklaring om drapsvåpenet må inngå i en vurdering av om 

Andersens fortelling om ugjerningene er troverdig. 

 

2)  Aktors tilbakeholdelse av opplysninger om den innleverte kniven til retten må vurderes 

opp mot kravet om at politi og påtalemyndighet skal opptre objektivt. 

 

En subjektiv etterforskning og bevisføring betyr ikke nødvendigvis at en dom er materielt feil. 

Det er imidlertid et gjentakende fenomen i saker med uriktige domfellelser at etterforskningen 

har vært anlagt for ensidig. 

 

Det er nå en etablert erkjennelse av at dersom etterforskingen er ensidig, så er risikoen for uriktig 

domfellelse for høy. Denne erkjennelsen følger som eksempel av læringspunktene etter gransk-

ningen av straffesaken mot Per Liland. Feil under etterforskningen forplanter seg med nødven-

dighet gjennom hele justiskjeden. Det er politiet som har plikt og ressurser til å etterforske alle 

sider av en straffesak. Når politiet ikke i tilstrekkelig grad belyser forhold som taler for at den 

siktede kan være uskyldig, eller når politiet legger indikasjoner for uskyld til side, vil det som ta-

ler for at tiltalte er uskyldig ikke nå frem til dømmende rett. Derfor er politiets plikt til å opptre 

objektivt lovfestet i straffeprosesslovens § 226 tredje ledd, mens påtalemyndighetens objektivi-

tetsplikt er fastlagt i § 55 fjerde ledd. 

 

I straffesaken mot Viggo Kristiansen er det påvist gjentagende eksempler som klart demonstrerer 

at politiet systematisk ser vekk fra de forhold som taler for at Andersen ikke snakker sant om 

ugjerningene og Kristiansen. Den mest sentrale dokumentasjonen for at politiet anla et ensidig 

fokus, ut fra en teori om at Viggo Kristiansen var skyldig, er det dokumenterte forhold at det var 

politiet selv som introduserte Kristiansen som gjerningsmann for Andersen. Jfr. «Rapport i til-

knytning til avhør av Jan Helge Andersen den 13.09.00» av pas Geir. O. Hansen, dok 06,02,14.  

 

For hva knivrapporten angår, er det sentralt opp mot Andersens troverdighet at han endrer forkla-

ring om drapsvåpenet i avhør. Når Andersen ikke konfronteres med dette forholdet, samtidig som 

politiet i retten hevder at de aldri har tatt Andersen i løgn, og aktor på sin side hevder at det tvert 

imot er Viggo Kristiansen som lyver om sin forvunnede kniv, så er summen av det som presente-

res for retten et uriktig bilde av de to tiltaltes troverdighet. 

 

 

Statsadvokatens tilsvar om Andersens endrede forklaring 
 

På side 2 i statsadvokatens siste innlegg (dok 89) gjengir statsadvokaten deler av knivrapportens 

gjennomgang av avhørene til Jan Helge Andersen. 

 

Statsadvokaten gir et riktig bilde av hvordan Andersen først beskrev drapsvåpenet som en blå 

Morakniv med to hakk i knivseggen. Som også påpekt lenger opp under gjennomgangen av 

andre saksforhold, er det ikke nødvendigvis det statsadvokaten velger å kommentere som er det 

mest påfallende, men hva statsadvokaten ikke kommenterer.  

 

Et vesentlig poeng ved knivrapporten er at Jan Helge Andersen endrer forklaring om drapsvåpe-

net, noe som etter vårt syn forteller mye om at Andersens forklaring ikke er troverdig. 

 

Vi ber Gjenopptakelseskommisjonen om å merke seg at statsadvokaten velger å omgå dette te-

maet. Andersens endrede forklaring om drapsvåpenet diskuteres ikke i statsadvokatens gjennom-

gang av Andersens forklaringer om drapsvåpenet. Vi påpeker igjen statsadvokatens plikt til å 

opptre objektivt, også i gjenåpningssaker. 
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Vi vil påpeke at dette er forhold som det er kommisjonens lovpålagte rett og plikt å undersøke. 

Det er kommisjonen som har rett og plikt til å undersøke forhold som kan tale for at urett har blitt 

begått.  

 

Statsadvokaten griper her ikke bare inn i det som er kommisjonens ansvarsområde. Statsadvoka-

ten ber kommisjonen om å opptre i strid med den klart uttrykte intensjonen i lovforarbeidene, 

nemlig at kommisjonen har plikt til å på domfeltes vegne undersøke om urett har blitt begått. 

 

Vi tillater oss å spørre hvorfor statsadvokaten er opptatt av at kommisjonen ikke skal gjøre un-

dersøkelser i saken. Statsadvokaten har også motsatt seg at kommisjonen skal oppnevne Asbjørn 

Rachlew som sakkyndig på avhør.  

 

Vi minner om Riksadvokatens uttalelse til høringsuttalelsen om ny straffeprosseslov i 2000-

2001. Her uttaler Riksadvokaten at påtalemyndigheten ikke har noen egeninteresse av gjenåp-

ningsbegjæringer som er bragt inn for kommisjonen av andre. I Viggo Kristiansens sak er imid-

lertid Agder statsadvokatembete aktiv motstander av at kommisjonen skal foreta undersøkelser i 

saken.  

 

 

Statsadvokatens tidsbruk i saken 
 

På side 16 i statsadvokatens tilsvar (dok 89) kommenterer statsadvokaten sin egen tidsbruk i sa-

ken opp mot var uttalelse om at statsadvokaten forsterker uretten mot domfelte gjennom sin tre-

nering: 

 

«Kommisjonen har ved skriv av 23.10.18 anmodet påtalemyndigheten om uttalelse til 

begjæringen om gjenåpning, jfr dok 83. Aktiviteten i saken mellom tiden for inngivelse av 

begjæringen og sistnevnte dato fremgår av sakens dokumenter. Vår uttalelse forelå den 

15.5.19, jfr dok 01/60. Etter dette har vi mottatt et omfattende tilsvar, og så sent som 

5.9.19 mottok vi Sjødins skriv av 4.2.19 med vedlegget Sivertsens vurdering av "knivbevi-

set", jfr dok 86.» 

 

Vi er ikke i besittelse av dokument 83, som statsadvokaten viser til. Derimot har vi mottatt brev 

fra Gjenopptakelseskommisjonen datert den 18. desember 2017, signert av Siv Hallgren. I dette 

brevet skriver Hallgren at begjæringen ble oversendt påtalemyndigheten den 6. juli 2017. Det 

fremgår av brevet at Hallgren på dette tidspunktet ikke spesifikt har bedt om uttalelse eller gitt 

frist for tilsvar. At det går halvannet år fra Gjenopptakelseskommisjonen mottar en begjæring om 

gjenopptakelse til statsadvokaten eksplisitt blir bedt om å besvare, må kommisjonen svare for. 

Det kan likevel ikke være tvil om at statsadvokaten har mottatt gjenåpningsbegjæringen langt tid-

ligere enn hva de nå forsøker å gi inntrykk av ved å vise til brevet fra kommisjonen den 23. okto-

ber 2018.  

 

Vi legger til grunn at påtalemyndighetens partsrettigheter ved gjenopptakelsesbegjæringer er 

godt kjent for Agder statsadvokatembeter og at statsadvokaten på egenhånd forstår hva en gjen-

åpningsbegjæring innebærer. Vi legger til grunn at statsadvokaten har hatt rikelig tid til å sette 

seg inn i saken fra det tidspunkt gjenåpningsbegjæringen ble mottatt, i juli 2017. Vi legger også 

til grunn at det svært tunge alvoret i Baneheiasaken var godt kjent for statsadvokaten lenge før 

nærværende begjæring ble inngitt. 

 

Vi er enige i at statsadvokaten må få tid til å svare på de funn som leveres inn i saken, som en 

følge av at påtalemyndigheten har kontradiksjonsrett. Vi kan imidlertid ikke se at det er noen 



 

 

  

 

 
   

Side 46 av 46 

sterke hensyn som tilsier at statsadvokaten, som er betalt av det offentlige, skal bruke vesentlig 

lenger tid på å svare enn domfelte, som ikke har oppnevnt forsvarer. Når domfelte gis noen få 

uker på å svare, er det vanskelig å se hvorfor statsadvokaten på sin side skulle behøve flere må-

neder. 

 

Avslutningsvis vil vi nok en gang trekke saken inn mot det sentrale i gjenopptakelsesbegjæ-

ringen, som er spørsmålet om det er sikkert DNA-bevis for to gjerningsmenn og om Kristiansens 

teledata utgjør saklig tvil om Kristiansen kan ha vært sammen med Jan Helge Andersen i Bane-

heia mellom klokken 18.00 og cirka 20.00 og begått ugjerningene sammen med ham. 

 

Vi viser tilbake til oppsummeringen av saken i vårt avsluttende skriv av 15. mai 2019.11.20 
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