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BANEHEIASAKEN - KOMMENTARER TIL UTTALELSE AV 

25.05.2020 FRA RETTSGENETIKER FREDRIK T. PETERSEN  
 

Det vises til uttalelse fra rettsgenetiker Pettersen mottatt her. Som bistandsadvokat i 

saken finner jeg det riktig å knytte noen overordnede kommentarer til uttalelsen. Slik 

jeg ser det er uttalelsen ikke noe nytt bevis men er kun en ny vurdering av analysene 

og DNA-funnene fra det spanske instituttet.  

 

Jeg kan ikke se at hans erklæring tilfører saken noe nytt utover det som domstolene 

har lagt til grunn i vurderingene av de spanske sakkyndige erklæringene og jeg vil 

begrunne dette nærmere.  

 

 

Innledende bemerkninger 
Svaret som rettsgenetiker Petersen har gitt på oppdraget fra kommisjonen inngår som 

en second-opinion til DNA-analysene.    

 

I likhet med Ragne Farmen og Susan Pope har ikke Petersen, slik vi har oppfattet det, 

noen praktisk erfaring med det analyseinstrumentet som de spanske spesialistene har 

benyttet i sitt arbeid under y-analyser av lite og delvis nedbrutt mannlig DNA som det 

er snakk om i herværende sak.   

 

 

Om undersøkelsene i Spania: 
Valget om å overføre materialet til analyse hos Instituto de Medisina Legal ved 

universitetet i Santiago de Compostella (USC) ble tatt av etterforskningsledelsen i 

dialog med fagmiljøet i RMI.  USC var ett av to institutter som arbeidet med denne 

type DNA materiale og som hadde flere års erfaring fra forskning og metodeutvikling.  

Professor og instituttleder Angel Carrcedo, som har medundertegnet 

analyserapportene, var og er svært anerkjent internasjonalt for sin kompetanse innen 

arbeidet og metodeutviklingen av DNA-analyser.   

 

RMI utførte bare rutinemessige undersøkelser i saken og analyser av y-kromoson var 

noe de ikke gjorde selv.  RMI har heller ikke kommentert analysen – kun oversatt den 

til norsk og overingeniør Bente Mevåg har i sin rolle som sakkyndig vitne under 

rettsforhandlingene formidlet det faglige innholdet i de spanske rapportene.  DRK har 
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tiltrådt Mevågs presentasjoner i domstolene og sagt at retten har oppfattet 

bevisverdien av de spanske funnene riktig, jf. brev til Gjenopptakelseskommisjonen 

av 12.03.2009.  

 

 

Sporsikringen: 
De to jentene var iført både truser, benklær, T-skjorter m.m. når de ble funnet 

tildekket ca. 10 meter fra selve åstedet. Klærne ble ikke tatt av og de ble sendt slik de 

ble funnet til undersøkelser i Oslo. DNA-prøvene ble sikret på de to ofrene ved 

obduksjonen i Oslo. Funnene er katalogisert i oversikten fra UIO av 18.04.2018.  

Prøvene B-22, B-24 og B-25 fra Stine Sofie Sørstrønen og C-25 fra Lena Sløgedal 

Paulsen inneholdt både sædceller og epitelceller, mens det i B-23 kun ble påvist 

epitelceller.  Dette ble hentet ut på vattpinner som ble splittet i to og bare den ene 

halvparten ble undersøkt. 

 

RMI fikk kun frem jentenes DNA i undersøkelsene av materialet selv om de kunne 

observere både sædceller og epitelceller i 4 av de 5 omtalte prøvene.  De øvrige 

halvpartene av det sikrede materialet ble deretter oversendt USC for analyse av 

markører på Y-kromosonet.  Ekstraktene fra RMI’s  egne analyser ble frosset ned og 

oppbevart på RMI. Spanjolene laget sine egne ekstrakter på det materialet de fikk 

oversendt. De fikk også sædfraksjonene (DNA), men fikk ingen resultater på disse 

DNA ekstraktene. 

 

 

Kommentarer til oppdraget og svarene i den danske rapporten 
De anførslene vi har til rapporten fra Petersen og som vi omtaler nedenfor må sees i 

lys av at han synes å gjøre sine vurderinger basert på dagens videreutviklede metoder 

og det utstyret som benyttes i dag for tilsvarende krevende DNA-analyser.  Denne 

problemstillingen har de spanske professorene også kommentert innledningsvis i brev 

av 13.11.2009 (dok.09.77) til Klomsæt når de svarer på spørsmål som det ble klarert 

at Ragne Farmen kunne stille instituttet:   

 IMPORTENT NOTE  

The analysis was made in 2000 with different strategies and technologies to 

today but in place in our laborotory at the time.  DNA techniques and 

procedures have changed significantly in the last 9 years, since the original 

request.  

 

.  

De spanske professorenes korrigerende påminnelse til Farmens spørsmål blir enda 

mer relevante i dag.  Vi savner Petersens omtale av denne problemstillingen. Jeg 

mener at dette på negativt vis preger hans vurderinger av de spanske funnene. 

 

Petersen opplyser at han ikke har erfaring med bruken av instrumentet spanjolene 

brukte under analyseprosessene.  Det antas at Petersen ikke har praktisk erfaring fra 
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tilsvarende analysearbeid, da jeg registrerer at han ikke refererer til denne type 

erfaring i presentasjon av egen kompetanse.  

 

 

Merknader til rettsmedisiner Pettersens uttalelse 
Slik jeg ser det har Petersen gått ut over mandatet for oppdraget når han 

kommenterer for egen del at analyseresultatene ikke burde vært rapportert. Dette 

har han ikke blitt spurt om. Det interessante spørsmålet er om hvor stor sjanse man 

anser det er for at funnene fra Spania er brukt feil av retten, og/eller hvor stor sjanse 

det er for at det hefter feil ved de spanske funnene.  

 

Jeg mener at en rettsoppnevnt sakkyndig ikke selv kan bestemme hvorvidt det skal 

rapporteres eller ikke på hvilke funn som er gjort – enten disse kan karakteriseres 

som negative eller positive, avhengig av hvilken side en representerer i straffesaken. 

 

Etter norsk rett er tradisjonen at alle funn og bevis skal frem og ikke sensureres. 

Også «svake funn» skal legges frem, enten de er til gunst eller ugunst for den 

tiltalte. Så er det opp til domstolen å ta stilling til den samlede bevisverdien av alle 

funn (både «Sterke og Svake»). Hverken etterforskere, rettsmedisinere eller andre 

skal forkaste funn – i den forstand at de ikke skal fremlegges for domstolene.  

 

Uavhengig av om man mener at DNA funnene i saken er sterke eller svake, så skal 

det etter mitt syn rapporteres og kommenteres slik URC har gjort i sine sakkyndige 

rapporter. 

 

Det er domstolene som skal vurdere bevisverdien av de rettsmedisinske funnene i 

en straffesak.  Manglende eller mangelfulle rapporteringer av både positive og 

negative funn setter også Den Rettsmedisinske Kommisjon ute av stand til å kunne 

gi sine vurderinger av de sakkyndige rapportene.  Dette bidrar til ytterliggere 

svekkelse av domstolenes muligheter for å foreta viktige og faglig kvalitetssikrede 

bevisvurderinger i et samlet bevisbilde.  

   

De spanske professorene har i brev av henholdsvis 13.11. og 18.11.2009, som svar 

på Farmens spørsmål, vist til at de overlater til den enkelte dommer å vurdere 

relevansen av funn som er gjort i deres analysearbeider i forhold til øvrige bevis i 

saken.   

 

 

Sitat fra brev av 13.11.09: 

«The analysis represented the best available in 2000 and we obtained some 

results that we decided were optimaly reported with at statistical approach.  

The judge is able to properly assess the meaning of the value of the LR after 

the analysis and give due importance to this LR and its bearing in the case.» 

  

Sitat fra brev av 18.11.09:  
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«It is obvious that the result that we showed in the report (78/00) after the 

analyses of the samples, does not provide much information due to the quality 

and quantity of the samples but we cannot say it is inconclusive. We need to 

report the findings that are consistent as we did with the sample C25(number 

8) and to give a Likelihood Ratio (LR) to the judge and it is the judge who 

must decide how important is this LR for his final verdict.» 

   

 

Den sakkyndiges teorier om mulige kontamineringer 
Petersens vurderinger av de spanske analysene preges av at han er så opphengt i 

faren for at funnene kan skyldes mulige kontamineringer og/eller tekniske 

artefakter/drop-inns m.m. at dette blir helt bærende for hans kritiske vurderinger av 

de rapporterte positive DNA funnene.  Med de reservasjonene han utleder av disse 

hypotesene, hadde jeg forventet at han kunne underbygge antagelsene sine med noe 

mer substansielt.  Hans rapport inneholder ingen faktisk sannsynligjøring om 

hvordan eller hvor dette i så fall skal ha skjedd.   

    

Som ett av to ledende institutt i analyser av denne type DNA-materiale, har URC 

selvsagt høy fokus på tiltak som skal sikre dem mot mulige kontamineringer under 

arbeidet med materialet. Det har da også formodningen mot seg at de med en slik 

status ville underkommunisere denne typen problemstillinger i sine 

rapportereringer.  

  

De spanske professorene har opplyst i tidligere omtalte brev av 13.11.2009, at det 

utelukkende har vært kvinner som har arbeidet med materialet og at de har en 

fullstendig eliminasjonsdatabase for alle ansatte og for alle markører som er brukt i 

arbeidet. Det har heller ikke kommet frem noe som tyder på kontaminering av 

materialet i Spania, og spanjolenes sikringstiltak ville avslørt et slikt tilfelle. 

Petersen finner også kontaminering i Spania som lite trolig i sin rapport. 

 

Når det gjelder Petersens reservasjoner basert på mulige kontaminasjoner, vurderer 

jeg det dithen at han heller mot at kontaminering kan ha skjedd på åstedet eller 

under sporsikringen og bearbeidelsen av materialet hos rettsmedisinerne i Oslo, selv 

om han ikke presenterer noe substansielt som underbygger en slik hypotese. 

 

Med tanke på at jentene var påkledde når de ble funnet og transportert til UIO, så er 

det ikke mulig å se for seg kontaminering på åstedet av DNA funnene som ble 

sikret innvendig fra jentene på UIO.  Det er heller ikke gjort andre funn som 

indikerer noe slikt i RMI,s rapporter.  

 

Den siste muligheten for kontaminering er under de de rettsmedisinske 

undersøkelsene på UIO.  Det synes som om Petersen ikke har registrert at RMI ikke 

fikk frem noe mer enn jentenes DNA i sine undersøkelser av de sikrede prøvene.  

Dette gjorde heller ikke det svenske instituttet gjennom bruk av nyere metoder når 

de i 2010 fikk i oppdrag å analysere de samme epitellekstraktene som RMI i 2000 
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hadde undersøkt med negativt resultat.  Det samme negative resultatet ble det i 

analysene i 2018 ved det svenske instituttet. 

 

Min påstand er at når det verken dukker opp annet enn jentenes DNA under 

analysene i Norge og i Sverige så er det etter vårt syn sannsynliggjort at materialet 

ikke kan ha blitt kontaminert i Norge siden det er de samme ekstraktene som er 

analysert i Sverige.  Når det heller ikke har kommet frem noe som tyder på 

kontaminering under de spanske undersøkelsene sammenholdt med de 

sikringsrutinene de har fulgt, så kan jeg ikke se at foreligger noen holdepunkter som 

gir støtte for hypotesene om mulig kontaminering av DNA-materialet funnet på 

jentene. 

 

Den teoretiske tilnærmingen om at de positive funnene kan være resultat av 

kontaminering, fremstår dessuten som svært usannsynlig sett hen til at funnene av 

allel 10 og allel 11 i B--prøvene fra Stine Sofie Sørstrønen som passer med de to 

domfeltes DNA-typer.  Når det så i tillegg kun kommer frem allel 10 som passer 

med Viggo Kristiansens DNA-type i  C-25 prøvene fra Lena, som ikke kan stamme 

fra Jan Helge Andersen, da får vi et samlet bilde av funnene i de spanske analysene 

som jeg mener ikke lar seg forklare verken gjennom statistiske tilfeldigheter eller 

teoriene om kontamineringer/artifakter eller andre bidragsytere. 

 

Den eneste logiske forklaringen som gjenstår er konklusjonen om at det var to 

gjerningsmenn som utførte overgrepene i Baneheia, og at domstolene har 

konkludert riktig i bevisverdien av de spanske DNA-funnene.        

 
 

De spanske DNA-funnenes bevisverdi i det samlede bevisbildet 
Som bemerket tidligere av statsadvokatene (referert i kommisjonens avgjørelse av 

17.juni 2010 side 10 øverste del), foreligger det ikke DNA bevis av identifiserende 

karakter som utpeker Viggo Kristiansen som gjerningsperson.  Dette er også 

konklusjonene til domstolene, DRK og Gjenopptakelseskommisjonen. 

Men som allerede kommentert ovenfor, underbygger DNA-funnene de øvrige 

bevisene om to gjerningsmenn: 

 

Selv om det som har blitt omtalt som mulig blandingsmateriale i prøvene B22 og 

B25 som beskrives som vanskelige prøver, er det en tydelig mannlig komponent i 

begge prøver.  Og de spanske professorene skriver videre i rapporten at resultatene 

passer med at det er en blanding av DNA fra to menn av type 10 og 11, men det er 

vanskelig å beregne sannsynligheten for dette resultatet. 

 

Men så kommer i tillegg resultatet fra prøve C-25. Her sier de spanske 

rettssakkyndige: «Prøve C25(nummer 8) er ved alle analysene av DYS391 type 10, 

et resultat som stemmer overens med V048 (prøve 10), men ikke med V006(prøve 

9). Det betyr at hvis prøven stammer fra en de to mistenkte, må det være fra 

VO48.»    
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Som kjent er VO48 Viggo Kristiansens referanseprøve og V006 J.H. Andersens.  

Det totale fraværet av spor fra Jan Helge Andersen i prøven er i seg selv en meget 

viktig observasjon som etter vår mening har en sterk bevismessig vekt idet den 

styrker Andersens tilståelse. Andersen forklarte at de var sammen om ugjerningene, 

men at det kun var Viggo Kristiansen som forgrep seg på Lena Sløgedal Paulsen. 

 

Rettsgenetiker Petersen har en mer positiv tilnærming til hva som 

rapporteres/observeres av funn fra analysene av C-25, hvor det ikke kan dreie seg 

om et mulig blandingsmateriale fra de to domfelte med deres forskjellige DNA-

typer. Likevel reserverer han seg mot at det ikke kan utelukkes at resultatet kan 

skyldes kontaminering uten noen nærmere begrunnelse. 

   

Vi mener at en samlet bedømmelse av funnene, sammenholdt med hvordan prøvene 

har blitt behandlet, hvor det analyserte materiale er funnet, hva det analyserte 

materialet har bestått av, tilsier at det ikke er holdepunkter for hypotesene om 

kontaminering av DNA-materialet som har vært analysert i saken. Det betyr etter 

vårt syn at de spanske funnene har den bevisvekten som domstolene la til grunn i 

sine fellelser av de to gjerningsmennene. 

 

For øvrig skal bemerkes at DNA funn kun er et av flere støttebevis for Jan Helge 

Andersens forklaring.       

 

 

Det er de øvrige bevisene i saken som har ført til at Viggo Kristiansen har blitt utpekt 

av begge rettsinstanser som initiativtaker og hovedmann. DNA-bevisene har kun vært 

med på å understøtte de øvrige bevisene i saken som viser at det var to menn som 

begikk ugjerningene.  Det mest sentrale av de øvrige bevisene er selvsagt forklaringen 

fra Viggo Kristiansens nærmeste venn J.H. Andersen om at de var sammen om 

voldtektene og drapene.   

 

Den Rettsmedisinske Kommisjons (DRK) har gjort vurderinger av resultatene fra det 

spanske instituttet.  DRK har også vurdert synspunktene fra Ragne Farmen og Susan 

Pope. De har konkludert med at deres uttalelser ikke endrer på DRK’s vurderinger av 

de spanske rapportene.  Sett fra vårt ståsted gjøres det ikke påpekninger i den danske 

vurderingen som bringer noe mer til saken enn tidligere sakkyndige vurderinger.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Håkon Brækhus 

advokat 


