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Begjæring om gjenåpning fra Viggo Kristiansen- oppnevning som sakkyndig 

Jeg viser til møte med kommisjonens utredere Knut Jan Nielsen og Magne Svor den           
16. januar 2020 og til senere kontakt. 

I medhold av straffeprosessloven § 398 b annet ledd oppnevnes du som sakkyndig i 
ovennevnte sak. Det vises til kort orientering om saksforholdet som ble gitt i nevnte møte. 
 
Du gis følgende mandat: 
 

1. Den sakkyndige bes foreta en vurdering av om analysefunnene fra utstrykspreparater 
(vattpinner) i prøvene B-22, B-24 og B-25 og C-25 foretatt ved Compostela de 
Santiago i henholdsvis 2000 og 2010, påviser DNA fra en eller fra flere menn. Det 
gjøres særskilt oppmerksom på at prøve C-25 ble oppbrukt i 2000 slik at den prøven 
kun er analysert da. 

 
Dersom det hefter usikkerhet ved svaret under punkt 1 må dette begrunnes nærmere. 
Det må også redegjøres for graden av usikkerhet. 
 
 

2. På bakgrunn av de foretatte analyser og ulik fortolkning av disse bes følgende 
tilleggsspørsmål avklart: 
 

a)      Hvordan vurderer den sakkyndige følgende utsagn om prøve C-25: 
 det er funnet allel 10 i prøven 
 funnet stammer ikke fra Jan Helge Andersen  
 funnet inneholder ikke DNA fra flere menn 
 funnet er ikke et skyggeallel 

 
b) Prøve B-22, B-24 og B-25 er analysert av det samme laboratoriet i 

henholdsvis 2000 og 2010. I 2000 er det rapportert om funn av DNA i prøve 
B-22 og prøve B-25, men ikke i prøve B-24. I 2010 er prøve B-22 og prøve B-
25 vurdert negative, mens det er gjort funn i prøve B-24. Kan den sakkyndige 
redegjøre og forklare mulige årsaker til at analysene av de samme prøvene 
gir ulik konklusjon?  



 

 
c) Prøve B-24 ble i 2000 vurdert negativ. Kan den sakkyndige gi sin vurdering 

av prøveresultatet og om resultatet gir holdepunkter for DNA fra en eller fra 
flere menn? 

 
Den sakkyndige bes vurdere hvorvidt evt. funn i prøve B-24 i 2000 kvalitativt 
står annerledes enn funnene som i 2000 ble rapportert i prøve B-22 og B-25. 
I så tilfelle bes det redegjort for hvorfor og på hvilken måte. Det bes samtidig 
avklart om det etter den sakkyndiges vurdering i 2000 var grunnlag for å 
rapportere funn i prøve B-22 og B-25, men ikke i prøve B-24. 

 
d) Er det ut fra prøveresultatene i 2000 eller 2010 noen holdepunkter for om 

noen av prøvene er kontaminerte?  I så fall bes dette spesifisert og begrunnet 
nærmere. 

 
e)  Den sakkyndige må redegjøre for konkrete usikkerhetsfaktorer ved     

resultatene fra henholdsvis 2000 og 2010. Dette med bakgrunn i kjennskap    
om analysemetoder som ble anvendt, mengde analysert materiale, risiko for   
kontaminasjon samt grad av funn. Vurderingen av eventuelle 
usikkerhetsfaktorer skal ikke foretas ut fra muligheten for å identifisere en  
spesifikk DNA-profil, men for å identifisere om det er funn fra to forskjellige  
menn. 

 
f)  Stammer de rapporterte funn i 2000 og 2010 fra sædceller? Hvis så er tilfelle    

 bes det avklart om DNA-markører funnet i prøvene kan stamme fra annet    
 enn sæd? Vil man under analyse kunne oppdage om det er DNA fra annet  

  enn sæd i prøvene?» 
 

 
Dersom det hefter usikkerhet ved svarene under punktene a til f må dette 
begrunnes nærmere. Det må også redegjøres for graden av usikkerhet. 

 
 

Som underlagsmateriale vedlegges: 
 

 Sakkyndig rapport fra Universitet i Oslo, Rettsmedisinsk institutt (RMI)             
22. januar 2001 (inkludert erklæring fra USC (Spania) 23. november 2000.) 

 Tilleggserklæring fra USC 20. desember 2002. 
 Sakkyndig rapport fra GENA (Ragne Farmen) 4. februar 2009 
 Uttalelse fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) 12. mars 2009 til 

rapporten fra RMI 22. januar 2001 og fra GENA 4. februar 2009 
 

 Sakkyndig rapport fra USC 12. februar 2010, med konklusjonene i norsk 
oversettelse 

 Uttalelse fra DRK 6. april 2010 til USC’s rapport 12. februar 2010 
 Uttalelse fra GENA 3. mars 2010 til USC’s rapport 12. februar 2010 
 Tilleggsrapport (forklaring) fra RMI 29. mars 2010 til rapporten fra USC 

(2010) 
 Uttalelse fra DRK 4. juni 2010 til RMI’s tilleggsrapport 29. mars 2010 
 Brev (tilleggsrapport) fra RMI 14. juni 2010 
 Uttalelse fra DRK 22. juni 2010 til RMI’s tilleggsrapport 14. juni 2010 

 
 E-post fra USC med elektroferogrammer 25. mai 2011 



 

 E-post fra USC 25. mai 2011, vedlagt korrespondanse med advokat 
Klomsæt i november 2009 og mai 2011.  

 Rapport fra GENA 27. mai 2011 
 

 Sakkyndig rapport fra FSS (Susan Pope) 9. april 2010, med konklusjonene i 
norsk oversettelse  

 Uttalelse fra DRK 17. juni 2010 til FSS’s rapport 9. april 2010 
 Sakkyndig rapport fra FSS (Susan Pope) 9. juni 2010 
 Uttalelse fra DRK 17. juni 2010 til FSS’s rapport 9. juni 2010 
 Sakkyndig rapport fra FSS (Susan Pope) 10. juni 2011 (engelsk og norsk) 
 Brev fra advokat Sjødin til DRK 2. april 2017 
 Uttalelse fra DRK 11. mai 2017 til advokat Sjødin 

 
 
Arbeidet vil bli honorert etter de satser vi har for slikt sakkyndig arbeid i Norge. For 
tiden er dette NOK 1.060 pr. time. Medgått tid spesifiseres i en egen 
arbeidsoppgave som sendes til kommisjonen når oppdraget er utført. 
 
Det bes om at den sakkyndige erklæringen avgis innen onsdag 1. april 2020.  
 
Dersom den sakkyndige har spørsmål, behov for ytterligere informasjon eller ikke 
kan avgi erklæringen innen fristen, ber kommisjonen om å bli kontaktet. 
 
 

 
        
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Siv Hallgren 
leder 
 
 
 
Vedlegg: Dokumenter som nevnt ovenfor 
 


