


§ 
opplevde det som helt nødvendig å presisere hva spørsmålet om gjenåpning dreier seg om, men 
vi ser samtidig at den sluttelige oppsummeringen i nevnte skriv kan «drukne» i de mange ulike 
spørsmål som brevet omhandlet. 

Til tross for at det kan virke repeterende, er det vårt håp at vi ved å samle sakens hovedmomenter 
i et eget dokument vil bidra til å skape oversikt. 

Det formelle grunnlaget for gjenåpning 

I begjæringen om gjenåpning er Strpl §§ 391 punkt 3 og 392 andre ledd anført som det lovmes
sige grunnlag for å begjære straffesaken mot Viggo Kristiansen gjenåpnet. 

Det er anført at det Viggo Kristiansens sak 

i) foreligger nye bevis og nye omstendigheter etter Strpl § 391 punkt 3.
og 

ii) foreligger særlige forhold som både hver for seg og samlet gjør dommen mot Viggo
Kristiansen tvilsom etter Strpl § 392 andre ledd.

Kommisjonens uavhengige vurdering 

Viggo Kristiansens sak har blitt behandlet av to rettsinstanser og deretter av Gjenopptakelses
kommisjonen ved fem ulike anledninger. 

At en sak har blitt prøvet mange ganger, med tilsvarende mange avslag, blir anført både mot 
Viggo Kristiansen og andre som fortsetter å kjempe for sin uskyld, til tross for avslag om gjenåp
ning. At en sak har blitt behandlet i retten med påfølgende avslag om gjenåpning er imidlertid 
ikke et saklig argument for å avslå begjæring om gjenåpning. Tvert imot er det en ufravikelig 
egenskap ved enhver uriktig domfellelse at den domfelte har blitt dømt, og at både politi, påtale
myndighet og dømmende rett har tatt feil. 

Det er også et uomtvistelig faktum at flere justismord har det til felles at domfelte må fremme sin 
sak en rekke ganger før saken til sist gjenåpnes. At en uriktig domfellelse blir forsterket og se
mentert gjennom domfellelse i flere instanser, og at justisfeil og uriktige bevisvurderinger blir 
ratifisert ved nye avgjørelser, er en kjent problemstilling fra en rekke saker i både Norge og ut
landet, hvor en til slutt har kunnet bevise domfeltes uskyld til tross for rekken av domfellelser og 
avslag. Som eksempel vil vi nevne at det i USA har blitt frifunnet nær 1600 personer mellom 
1989 og 2015, hvor DNA har påvist en annen gjerningsmann enn domfelte. Det samme gjelder 
Fritz Moen saken, hvor uriktige avgjørelser og siste avslag til sist ble omgjort ved en tilståelse fra 
en annen gJ errungsmann. 

Som en konsekvens av erkjennelsen om at rettsapparatet tar feil, og at uriktige domfellelser fore
kommer, er Gjenopptakelseskommisjonens mandat å være et uavhengig forvaltningsorgan som 
skal behandle begjæringer om gjenåpning av straffesaker som er rettskraftig avgjort av domstol
ene. Dette forutsetter imidlertid at kommisjonen oppfyller sitt mandat. For å oppfylle kravet om 
uavhengighet må kommisjonen gjennomføre en selvstendig vurdering av de bevis som er bragt 
frem for kommisjonen. Gjenopptakelseskommisjonen kan ikke se hen til rettens vurderinger i sa
ken mot Viggo Kristiansen, ei heller kan kommisjonen se hen til behandlingen av tidligere be
gjæringer om gjenåpning. 

Side 2 av 14 







§ 

Det nedenstående er kun ment som en oversikt og ikke som uttømmende bevisførsel. 

DNA bevisene 

Viggo Kristiansen ble dømt på bakgrunn av DNA-analyser hvor det ble konkludert med at det 
hadde vært to gjerningsmenn og at Viggo Kristiansen ikke kunne utelukkes. DNA-analysene ble 
omtalt som et vesentlig bevis for at Jan Helge Andersen snakket sant om Viggo Kristiansens rolle 
i dommen i byretten, og det ble tillagt betydelig vekt under rettsbelæringen i lagmannsretten. 

De nye sakkyndige uttalelser 

Nye sakkyndige uttalelser fra Dr. Susan Pope og Chris Hadkiss ved Forensic Science Service i 
Storbritannia, og Ragne Farmen ved Gena i Norge tilbakeviser påstanden om at DNA-analyser 
beviser at det har vært to gjerningsmenn. 

De samme sakkyndige tilbakeviser DNA-analysen som opp mot domfellelsen ble benyttet til å 
knytte Kristiansen til overgrep mot [Baneheia-offer B].

Nye undersøkelser av analysegrunnlaget viser fire «gjerningsmenn» 

Dr, Susan Popes undersøkelser av bakgrunnsmateriale fra de opprinnelige DNA-analysene avslø
rer at analysene ga utslag på fire mannlige DNA-profiler. Dette er informasjon som ble holdt til
bake for retten. 

Dette dokumenterer at analysene retten la til grunn i realiteten var svært usikre, og mest sannsyn
lig dreide seg om forurensning - ikke reelle treff. 

DNA-rapportene var ufullstendige og inneholdt informasjon retten ikke fikk til

gang til 

Undersøkelser i 2018 og 2019 avslører at det ikke foreligger noen endelig DNA-rapport fra labo
ratoriet som undersøkte ekstraktene av biologisk materiale i 2000. De foreløpige rapportene som 
ble produsert inneholder klare forbehold om resultatene. Dette er informasjon retten ikke fikk til
gang til. Isteden ble retten forledet til å tro at det forelå sikre analysefunn av to gjerningsmenn. 

Nye DNA-undersøkelser i 2010 viser ingen treff mot Viggo Kristiansen 

Analysene fra 2000 baserte seg på helt nye metoder, med liten eller ingen erfaring. Da ekstrakter 
av biologisk materiale ble testet på nytt ti år senere, fant man ingen treff mot Viggo Kristiansen 
og ingen bevis for at det hadde vært to gjerningsmenn. 

Da ekstraktene av biologisk materiale ble testet nok en gang i 2018, viste heller ikke disse resul
tatene treff mot Viggo Kristiansens DNA, heller ikke bevis for to gjerningsmenn. 
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§ 
Jan Helge Andersen sitt DNA knyttes til overgrep han hevdet Viggo Kristiansen 

begikk 

Under retesting av ekstraktene fra biologisk materiale i 2010 blir Jan Helge Andersen knyttet til 
grovt overgrep mot [Baneheia-offer A]. Dette er overgrep av en karakter som Andersen kate
gorisk har nektet for å ha begått og som han tvert imot hevdet at det var Viggo Kristiansen som 
begikk. 

Mobilbeviset 

Nye sakkyndige uttalelser styrker mobilbeviset som gir Viggo Kristiansen alibi 
for gjerningstidspunktet. 

Teleingeniør Halvard Sivertsen gjør en analyse av Telenor Mobils- og Teleplans rapporter om 
mobildekningen ved åstedet i Baneheia. Hans konklusjon er at Viggo Kristiansen ikke kunne ha 
vært ved åstedet, eller i området Jan Helge Andersen hevder de var sammen, på det tidspunkt da 
ugjerningene ble begått. På samme tidspunkt sendte og mottok Viggo Kristiansen fire tekstmel
dinger som alle ble formidlet over en mobilbase som ikke har dekning i det aktuelle området. 

Ny uttalelse fra påtalemyndighetens sakkyndige vitne 

Det sakkyndige vitnemålet fra Teleplan, som i lagmannsretten ble brukt mot mobilbeviset, har i 
2016 blitt betydelig presisert og moderert av den sakkyndige selv. Den sakkyndige uttaler at ret
ten må ha misforstått hans vitnemål. 

Politi-sakkyndig sår tvil om Viggo Kristiansen kan ha vært på åstedet 

[Politioverbetjent E], med mange års erfaring innen etterforskning av telebevis, gjør 

egne undersøkelser opp mot Telenor og uttaler til kommisjonen at Viggo Kristiansen ser 

ut til å ha alibi for drapstidspunktet gjennom sine mobildata. I sin uttalelse anbefaler 

[Politioverbetjent E] at saken gjenåpnes. 

Vitner som ikke ble ført for retten 

Vitner som ikke ble ført for retten indikerer at tidspunktet retten legger til grunn for 
ugjerningene ikke er korrekt. Dette gir Viggo Kristiansen enda sterkere alibi for 
drapstidspunktet, gjennom ytterligere to mobilsamtaler. 

Jan Helge Andersens påviselige usannheter 

Jan Helge Andersens forklaring om Viggo Kristiansen og ugjerningene er full av påviselige 
usannheter, feil og mangler som ikke ble presentert for retten. 
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§ 
En ny vurdering av Andersens forklaring opp mot nye og øvrige bevis utgjør ikke en bevismessig 
omkamp ut fra samme bevisstilling, men vil være en vurdering på bakgrunn av det nå foreligger 
en helt ny bevisstilling for de forhold retten tilla avgjørende vekt da Andersens forklaring ble 
funnet troverdig. 

Vi minner om at da de opprinnelige DNA-analysene ble utført i 2000, ble biologisk materiale fra 
ofrene sendt fra Rettsmedisinsk institutt til det rettsmedisinske laboratoriet i Santiago de Com
postela i Spania. Arsaken var at det spanske laboratoriet var i gang med helt nye analysemeto
der. Metodene ble den gang omtalt som nybrottsarbeid. 

Da Chris Hadkiss (FSS), Susan Pope (FSS) og Ragne Farmen (Gena) vurderte de samme analy
sene og ga sine uttalelser om disse i 2010, var det på bakgrunn av ti års erfaring med de samme 
analysemetodene. 

Vi understreker at det ikke er nødvendig at Gjenopptakelseskommisjonen tar stilling mellom de 
sakkyndige. Det avgjørende er at de sakkyndige uttalelsene som har fremkommet etter domfellel
sen gir ny kunnskap om DNA-analysene og tolkningen av resultatene som forelå. Denne kunn
skap måtte den dømmende rett åpenbart ha vurdert opp mot Mevågs uttalelser hadde uttalelsene 
og undersøkelsene vært tilgjengelige for retten før domfellelsen. Vi viser igjen til at det ikke er 
nødvendig med en sannsynlighetsovervekt for en gjenåpning etter Strpl § 391 pkt. 3. Det er til
strekkelig at de nye omstendigheter og bevis utgjør en rimelig mulighet for at retten ville kommet 
til motsatt resultat. 

Sakkyndige vurderinger fra ledende europeisk og norsk DNA-ekspertise utgjør åpenbart en sak
lig, begrunnet og reell tvil om DNA-analysene som ble presentert for retten. 

I tillegg viser vi til at retten i sin bevisgjennomgang så vekk fra flere sentrale bevis under henvis
ning til en samlet bevisvurdering. Dette gjelder i særdeleshet Kristiansens teledata. Retten så 
vekk fra Kristiansens tele-alibi under klar henvisning til de «øvrige bevis», DNA-analysene og 
Jan Helge Andersens forklaring. Når DNA-analysenes bevisverdi nå må regnes som tvilsom, er 
det ikke bevismessig holdbart å sette tele-alibiet til side, slik retten gjorde. Tvert imot må en nå 
vurdere Jan Helge Andersens forklaring opp mot Kristiansens teledata. Vi viser igjen til at det er 
et krav at bevisene må sees i sammenheng. 

På samme måte må en nå vurdere Jan Helge Andersens forklaringer om drapsvåpenet opp mot 
den nye kunnskapen om at en helt lik kniv ble funnet rett utenfor Viggo Kristiansens sykkel-bu, 
at naboen som fant kniven knytter den utvetydig til Kristiansen og Andersen, at beskrivelsen av 
kniven stemmer med Kristiansens beskrivelse av en av hans kniver, og at denne kniven har blitt 
grundig undersøkt og sjekket ut av saken. 

Også vitnemål til støtte for Viggo Kristiansens forklaring, særlig [Vitnet-H] og moren til Viggo 
Kristiansen, må inngå i en samlet bevisvurdering opp mot de nye bevisene. Når man nå ser 
bevisene og vitnemålene samlet og i sammenheng med de nye omstendigheter og bevis, er det 
ikke lenger bevismessig grunnlag for å sette disse sentrale vitnemålene til side, slik retten gjorde. 

Forhold som gjør dommen tvilsom etter Strpl § 392 andre ledd 

Ordlyden i Strpl § 392 andre ledd lyder: 
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§ 
Til tross for total mangel på bevis mot Viggo Kristiansen, utover Jan Helge Andersens forkla
ring, gjør retten ingen slik tvilsvurdering til Viggo Kristiansens gunst. 

Mobilbeviset 

I retten vitnet Bjørn Amundsen fra Telenor Mobil om Viggo Kristiansens mobildata på draps
kvelden. At disse teledata plasserte Kristiansen et annet sted enn der Jan Helge Andersen hevdet 
de var før drapene, da jentene ble påtruffet og på åstedet, skulle åpenbart ha blitt vurdert som et 
klart forhold som kunne utgjøre rimelig tvil om Andersens forklaring om Kristiansen var korrekt. 
Til tross for at Andersen klart forklarte seg i direkte strid med et sterkt teknisk bevis, lot ikke ret
ten denne tvilen komme Kristiansen til gode. Isteden fremgår det klart av Kristiansand byretts 
vurderinger at de leter etter en alternativ forklaring der Kristiansen allikevel kan være gjernings
mann. Retten ender med en særs oppkonstruert forklaring, som ikke er fysisk mulig, og hvor ret
ten selv skriver rett ut at de ikke kan forklare det. - Men en vurdering av om det utgjorde rimelig 
tvil foretok retten ikke i dommen. 

En nevner her Frode Helmich Pedersens analyse av Baneheiadommen for SAMKUL-prosjektet 
ved Universitetet i Bergen, hvor han systematisk gjennomgår hvorfor rettens vurdering av mobil
beviset er tvilsom. 

Som nevnt over, vitnet Teleplans Inge Schøyen for påtalemyndigheten i Lagmannsretten. Hans 
vitnemål ble lagt til grunn for å se bort fra mobilbeviset. Schøyen har imidlertid senere uttalt at 
retten må ha misforstått hans vitnemål, dersom det ble brukt til å domfelle Kristiansen. Det er en 
uttalelse som også utgjør et nytt bevis, men at lagdommeren misforstår fagvitnet og instruerer 
lagretten til å se bort fra mobilbeviset, gjør også dommen tvilsom etter§ 392 annet ledd. 

Sykkelen som ikke var der 

I sin forklaring hevdet Jan Helge Andersen at Viggo Kristiansen låste sin nye og svært iøynefal
lende sykkel til en veibom før de gikk inn i Baneheia. Dette har imidlertid blitt tilbakevist av 
vitne som ble ført for retten. Når Andersens forklaring om Kristiansen er i direkte strid med vit
neutsagn, skulle dette åpenbart inngått i en vurdering om rimelig tvil til Kristiansens gunst. Dette 
vitnet ble imidlertid sett vekk fra av begge rettsinstanser. Lagdommer Asbjørn Nes Hansen av
feier vitnet med en av rettsbehandlingens mest utrolige uttalelser. Han mente det var påfallende 
at vitnet i ett av avhørene ikke husket å ha sett sykkelen ved bommen. En kan lure på hvordan 
lagdommeren så for seg at vitnet skulle huske en sykkel som ikke var der. 

Mor til Viggo Kristiansen som hørte sin sønn

Viggo Kristiansens mor vitnet for retten og forklarte at hun mente å ha hørt sønnen utenfor vin
duet i tidsrommet for drapene. Dette vitnemålet inngikk heller ikke i en vurdering av om det 
forelå rimelig tvil som skulle kommet Viggo Kristiansen til gode. Både byretten og lagdommer 
Nes Hansen velger å se helt vekk fra morens vitnemål. 

Forholdet mellom rettsikkerhet og behov for endelig avslutning 

Av hensyn til prinsippet om at en rettskraftig dom bør være den endelige avslutning av saken, 
skal vilkårene i Strpl § 391 pkt. 3. og 392 andre ledd praktiseres med varsomhet. Samtidig er det 
klart uttalt både i lovtekst og lovforarbeider at det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp at straffesa
ker kan gjenåpnes når det foreligger grunner til at domfellelsen er tvilsom. 
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I Ot.prp. nr 70 (2000-2001), s 91 heter det: 

«Departementet understreker at adgangen til å få gjenopptatt en straffesak er en viktig 
rettssikkerhetsgaranti. En av de primære målsettinger for straffeprosessen er å hindre 

uriktige domfellelser. [.} Loven må altså finne balansen mellom ønsket om å unngå ob
jektivt uriktige dommer, og behovet for en endelig avgjørelse» 

Det samme prinsippet videreføres også i lovutvalgets innstilling til ny straffeprosesslov (NOU 
2016: 24. Her heter det under Pkt. 22.3.6 (vilkår for gjenåpning): 

«Etter at en dom er avsagt, kan det imidlertid.fremkomme opplysninger som ikke var lqent 
for den dømmende rett, og som gir grunn til å stille spørsmål om hvorvidt avgjørelsen er 
riktig. For eksempel kan et nytt vitne gi domfelte alibi, eller ny vitenskapelig kunnskap 
kan tilsi at et bevismiddel skulle vært bedømt annerledes» 

Etter straffeprosessloven kan slike forhold føre til gjenåpning «[.]. Adgangen bør videreføres, og 
som i dag bør det avgjørende være hvilken betydning det ville hatt om det nye forholdet hadde 
vært lqent for den dømmende rett, sett i sammenheng med sakens øvrige omstendigheter og be
vis.» 

Vi viser til lovutvalgets foreliggende innstilling til ny straffeprosesslov fordi utvalget innstiller at 
gjeldende bestemmelser videreføres. I kapittel 22 om gjenåpning er det følgelig lovutvalgets vur
dering av hva som er gjeldende rett og bakgrunnen for den eksisterende adgangen til gjenåpning 
som beskrives. 

De nye bevis og omstendigheter som er tilfelle i Viggo Kristiansens sak er nettopp de situasjoner 
som beskrives i lovforarbeidene til både eksisterende straffeprosesslov og i innstilling til ny straf
feprosesslov. 

Lovutvalgets eksempel om at «ny vitenskapelig kunnskap kan tilsi at et bevismiddel skulle vært 
bedømt annerledes», er nettopp det som er tilfellet hva gjelder DNA-analysene og de sakkyndige 
vurderingene av teledataene. Hele bakgrunnen for at det ble en lovbestemt rett til å søke gjenåp
ning og at det ble opprettet en kommisjon for gjenopptakelse av straffesaker er nettopp for at 
domfelte skal få mulighet til å prøve sin sak på nytt når det forefinnes slike nye bevis og omsten
digheter som det gjør i Viggo Kristiansens sak. 

Vi viser til tidligere tilsendte brev for ytterligere detaljer og ber om å bli kontaktet av kommisjo
nen dersom noe er uklart, eller ytterligere dokumentasjon ønskes. 

TSAMARBEIDET SJØDIN, MELING & CO 
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