
Kampensaken - et sannsynlig justismord 
Jonny André Risvik, f. 17. juni 1984, ble funnet død i en leilighet i Kampensgate i 
Stavanger 13. august 2010, 28 år gammel.   

Risvik ble i perioden fra mai 2010 og frem til sin død ble utsatt for grov og gjentatt 
vold fra vennen han delte leiligheten med, dennes venninne og etpar andre venner 
som i ukene før dødsfallet tok bopel i leiligheten. Disse fikk et strafferettslig oppgjør. 
Det fremgår i tiltalebeslutningen av de tiltalte slo Risvik, tildels med bruk av 
slagredskaper, at de sparket ham, tråkket på ham, brennmerket han med glødende 
sigaretter, skjøt på ham med luftvåpen, helte varmt vann over ham, tvang ham til å 
spise uhumskheter,m.v. 

Han ble obdusert 14. august 2010. Obduksjonsrapporten har denne konklusjon:  

"Det er ikke påvist en entydig umiddelbar dødsårsak. Avdøde bærer 
preg av over noe tid å ha blitt påført tallrike ytre skader som følge av 
ulike former for ytre vold. De mest utbredte skadene er forenlig med en 
form for overflatiske brannskader. Det er dessuten blitt påvist 
skuddskader som følge av bruk av antatt luftvåpen og det er en del 
skader som antas å skyldes stump vold. Ingen av skadene er alene 
dødelige. 
... 

Dødsårsaken antas derfor å være det samlede skadeomfang, i 
kombinasjon med utmattelse, sannsynlig dårlig væskeinntak, infeksjon 
og nyresvikt." 

Straffesaken  
Det ble reist straffesak mot de som var i leiligheten da Risvik ble funnet død. 
Stavanger Tingretts avsa dom 1. juli 2011.  

A, mann, 26 år på gjerningstiden, ble dømt for legemsbeskadigelse på 
særlig smertestillende måte og under særdeles skjerpende 
omstendigheter med døden til følge, samt frihetsberøvelse, til 9 års 
fengsel. 

B, mann, 24 år på gjerningstiden, ble dømt for de samme forhold til 5 års 
fengsel.  

C, kvinne, 18 år på gjerningstiden, ble dømt for de samme forhold til 5 
års fengsel.  

D, kvinne, 25 år på gjerningstiden, ble dømt for legemsfornærmelse på 
særlig smertestillende måte og under særdeles skjerpende 
omstendigheter, til betinget fengsel i 6 måneder. Hun ble ikke dømt for 
dødsfølgen eller frihetsberøvelse.  

E, jente, 15 år på gjerningstiden, ble dømt for legemsbeskadigelse på 
særlig smertestillende måte og under særdeles skjerpende 
omstendigheter med døden til følge, samt frihetsberøvelse, til 420 timers 
samfunnsstraff.. 



A, B, C og E ble også dømt til å betale Risviks foreldre til sammen kr. 20.175,- i 
erstatning for lidt tap og til sammen kr. 200.000,- til hver av foreldrene som 
oppreisningserstatning.  

A og C anket over dommen de hadde fått, for så vidt det fulgte av dommen at de 
kunne innse muligheten for at deres forhold kunne ha døden til følge. Anken førte 
ikke frem 

Døden skyldtes ikke de forhold de tiltalte er dømt for 
Jeg har gått igjennom tingrettens dom og lagmannsrettens dom. Jeg er overbevist 
om at de tiltalte A, B, C og E er uskyldig dømt for så vidt dommen konkluderer med at 
døden var en følge av de forhold de er dømt for. Derved faller også grunnlaget for 
oppreisningserstatningen bort.  

Saken mot alle de tiltalte bør gjenopptas, slik at domfellelse begrenses til de faktiske 
tilfelle av legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse og frihetsberøvelse som retten 
har funnet bevis for. Det vil medføre en betydelig begrensning av straffen. Ikke minst 
bør i alle fall 4 av de tiltalte fritas for den byrde det er å vite at de er dømt for å har 
forvoldt en annens død.  

Risvik døde i tidsmessig tilknytning til den mishandling han var utsatt for gjennom 
flere måneder. Det er ikke det samme som at mishandlingen var årsak til hans død.  

I utgangspunktet er det galt at den tvil som man kan lese av obduksjonsrapporten 
ikke er reflektert i dommen. Utgangspunktet er her, som ellers, at enhver rimelig tvil 
skal komme de tiltalte til gode, og at de ikke kan dømmes hvis slik tvil er til stede.  

Når obduksjonsrapporten konkluderer med at det ikke er påvist en entydig 
umiddelbar dødsårsak, og at ingen av skadene som kunne påvises alene er 
dødelige, er det allerede skapt tvil om dødsårsaken. Med slik tvil skulle ikke de tiltalte 
ha blitt dømt for dødsfølgen. De kan, etter vanlige strafferettslige grunnprinsipper, 
bare dømmes for dødsfølgen hvis denne er hevet over rimelig tvil. 

Jeg vil også hevde at det er uvitenskapelig å påstå at et samlet skadeomfang av den 
karakter det er tale om her kan medføre døden. Personer dør ikke av mishandling. 
Dødsårsaken må være konkret og knyttes til medisinske kriterier. 

I ethvert tilfelle er dommen feil, fordi den ikke har vurdert om stump vold utøvd mot 
hodet timer før dødsfallet kan være årsak til døden. Forholdet er omtalt, uten at det 
har vært tatt opp om det kunne være årsak til dødsfallet.  

Døden skyldes mest sannsynlig en hjerneskade 
Både tingretten og lagmannsretten legger til grunn at Risvik var slått med en 
metallmanual mot hodet. Et slikt slag kan uten tvil medføre døden. 

Tingretten viser til at Risvik ble funnet av AMK teamet fredag 13. august 2011 kl. 
11.40 "liggende død i gangen i leiligheten i første etasje i huset". Det er ingen 
opplysninger om dommen som tyder på at Risvik på noe tidspunkt forut for dette var 
flyttet, og heller ikke opplysninger om når han sist var sammen med eller ble sett av 
de tiltalte før han ble funnet død. Det fremstår som uforklarlig at det ikke er omtalt.  

I lagmannsrettens dom står følgende: 



"Det nevnes spesielt at tingretten for Es vedkommende la til grunn at 
hun om kvelden den 12. august 2010 slo avdøde mot høyre øre med en 
manual på 5,5 kg slik at øret sprakk". 

Tidspunktet for denne hendelsen står ikke i tingrettens dom. Det står bare at E "har 
slått Risvis i øret med en manual på ca. 5,5 kg., med den følge at øret sprakk". Det 
fremgår ikke av lagmannsrettens dom hvorfor den tidfester hendelsen til 12. august 
2010. Derimot står det i tingrettens dom at E, "etter først å ha forklart seg uriktig for 
politiet, [har] gitt en detaljert forklaring om både sine egen og de medtiltaltes rolle i 
mishandlingen av Risvik". 

Det er utvilsomt at en skade som er forenlig med den stumpe vold mot hodet ble 
konstatert i obduksjonsrapporten etter obduksjonen 14. august 2010. "Det er påvist 
en betydelig skade av det ytre øre på venstre side", står det i obduksjonsrapporten. 
Slik saken ligger an er det en svakhet at obduksjonsrapporten ikke sier noe av hva 
man kan slultte om tidspunktet for denne skaden.  

Slik jeg ser det, kan det ikke unnskyldes at de sakkyndige og domstolene ikke har 
gått nærmere inn på hva som egentlig skjedde i timene før Risvik ble funnet død. Var 
han ved bevissthet etter slaget mot høyre øre? Dersom han straks falt i koma, kan 
det være en avgjørende faktor. Derimot er det ikke avgjørende om den det gjelder 
har en periode med hel eller delvis klarhet etter slaget. Slaget kan likevel være 
dødelig, jfr. Journal of Clinical Patholology, 1980 s. 1133, 1. spalte. 

Det er utvilsomt at stump vold mot hodet kan være dødelig. Det gjelder også om det 
ikke foreligger brudd på kraniet. I studien som er nevnt i forrige avsnitt fremgår det at 
1 av 5 dødsfall som følge av andre hodeskader enn skudd ikke medførte brudd på 
hodeskallen. (At Risvik ved obduksjonen hadde brudd på kinnbenet på høyre side 
anser jeg uten betydning). 

Når man har opplysning om vold i form av stump vold mot hodet som får øret til å 
sprekke, og det formodentlig innen 12 timer før døden inntraff, er det etter min 
vurdering helt galt at retten konkluderer med at en rekke mindre 
legemsbeskadigelser er årsak til døden. I alle fall er slik tvil til stede at dom ikke kan 
avsies på den måten det her er gjort! 

Konsekvensene for de avsagte dommer 
A, B, C og E er dømt for at den mishandling de deltok i hadde døden til følge.  

A, B og C må uten tvil frifinnes for dette når og hvis saken blir gjenopptatt. Det må 
utmåles en passende straff for de legemsbeskadigelser de har deltatt i. De må også 
kunne fortsette sine liv i visshet om at de ikke har tatt livet av en annen person.  

E er i en annen situasjon. Det er sannsynligvis hennes slag med en manual mot 
hodet med slik kraft at Risviks øre sprakk som er dødsårsak, men det får likevel 
ingen betydning strafferettslig sett. Tingretten har nemlig konstatert at E faller inn 
under straffnedsettelses-bestemmelsen i straffeloven § 56c, og det er liten grunn til å 
se dette på en annen måte selv om det var hennes slag som utløste dødsfølgen.  
Dødsfølgen fremstår i alle fall som så fjern at man neppe kan medføre 
straffereaksjon eller moralske bebreidelser av betydning.  

De tiltalte må, hvis og når saken gjenåpnes, frifinnes for kravet om oppreisning til 
Risviks foreldre. Dette kravet var ikke basert på noen vurdering av det de mistet ved 
Risviks død, men på en direkte anvendelses av en bestemmelse i 



skadeserstatningsloven og praksis i straffesaker. Hvis de tiltalte frifinnes for 
dødsfølgen, faller grunnlaget for oppreisningserstatningen bort.  

Hvilke konsekvenser det får dersom oppreisningen allerede er betalt av de dømte 
eller staten, ser jeg ikke grunn til å komme inn på her.  

Gjenopptakelse 
De domfelte kan fremsette krav om gjenåpning til Gjenopptakelseskommisjonen.  

Jeg ser jo umiddelbart et problem i forhold til formuleringen i straffeprosessloven 
§ 391 3), som krever en ny omstendighet eller skaffes frem et nytt bevis. Det kan 
selvsagt hevdes at kravet til en ny omstendighet eller et nytt bevis ikke er tilfredsstilt 
når man kan lese ut av de avsagte dommer at avgjørelsen er feil. Etter 
omstendighetene må det være tilstrekkelig å vise til at det anerkjente engelske 
vitenskapelige tidsskrift Journal of Clinical Pathology, som det er vist til ovenfor, 
konstaterer i 1980 på s. 1132 flg. at ett av fem dødelige støt mot hodet ikke etterlater 
brudd på hjerneskallen, og at dette overhodet ikke har vært vurdert ved obduksjonen 
eller av retten.  

Jeg vil for ordens skyld legge til at jeg kun kjenner straffesaken fra de avsagte 
dommer, og i mindre utstrekning fra avisomtale. For spørsmålet om gjenopptakelse 
av saken er det en fordel at jeg bygger på de avsagte dommer, og ikke har kunnskap 
om politiforklaringer og vitneforklaringer i retten, enn si hva legene har uttalt her. Det 
er det materialet jeg bygger på som er avgjørende for spørsmålet om gjenopptakelse. 
Jeg er ikke i tvil om at det bør skje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 


