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Hei Geir Arne Johansson, 

Jeg sender deg dette brev fordi du etter min mening ble uskyldig 
dømt i den såkalte Kampensaken for det som var mest alvorlig, 
nemlig å ha forvoldt Jonny Andre Risviks død. Et brev med nesten 
samme innhold er sendt til Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre, som 
etter min mening også ble uskyldig dømt for det mest alvorlige.  

Du ble også dømt for legemsbeskadigelse, hvilket sikkert var riktig. 
Men det var ikke de ting du med rette ble dømt for som forårsaket 
at Risvik døde.  

Du bør etter min mening kreve saken gjenopptatt. Jeg er rimelig 
sikker på at en ny dom, som kanskje kan avsies uten rettssak, vil 
medføre en lavere straff, og erstatning for soning av en straff som 
var for lang. I ditt tilfelle vil det også kunne medføre at du blir 
løslatt fra ytterligere soning, selv om det tar tid før endelig dom 
kan avsies. 

Du ble også dømt til å betale erstatning til Riksviks foreldre. Den 
erstatningen faller bort om ny dom blir avsagt.  

Det som kanskje betyr mest, er at du kan gå videre i livet med 
visshet om at du ikke kan bebreides for at en annen person døde.  

Grunnen til at jeg mener du er uskyldig dømt for å ha forvoldt 
Riksviks død, er hans død mest sannsynlig var en direkte følge av et 
slag med en metallmanual mot hodet med slik kraft at øret sprakk. 
Det skjedde kvelden før han ble funnet død.  

For at du skal kunne frifinnes på dette punkt, er det tilstrekkelig 
at det er tvil om at de forhold var ansvarlig for i seg selv kunne 
medføre døden. Selv de som undersøkte Risvik etter at han var 
død, var i tvil om dette, uten å kjenne til slaget som Risvik fikk 
kvelden før han ble funnet død.  

Mona Tjemsland ble, som du kanskje husker, dømt for de samme 
forhold som deg, men fikk en ganske lav straff. Jeg kan ikke se at 
det er grunner til at påtalemyndigheten vil ta opp igjen saken mot 
henne. Hun har egentlig allerede fått dom for det hun er skyldig i. 
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Det ble gjort en stor feil under rettssaken. Feilen var at medisinsk sakkyndig ikke 
ble oppnevnt. Man kan kanskje ikke bebreide forsvarerne og dommerne for at de 
ikke forsto hva som medførte døden. Men, man kan bebreide dem for at de ikke 
tok initiativ for å få oppnevnt en medisinsk sakkyndig, når de manglet slik sakkyn-
dighet selv.  

Hvis du krever gjenopptakelse av saken, vil en sakkyndig bli oppnevnt. Dersom han 
er enig med meg, kan ny dom der du frifinnes for dødsfølgen kanskje avsies uten 
noe rettsmøte.  

Under normale forhold ville jeg anbefalt deg å ta kontakt med din forsvarer i 
saken for å få ham til å begjære gjenopptakelse på dine vegne. Det som er spesielt 
i denne saken, er at også din forsvarer kan bebreides for ikke å ha tatt initiativ til 
å begjære forsvarer oppnevnt.  

En av de som var forsvarer i saken har allerede skrevet til meg for å hindre at 
saken blir gjenopptatt. Det gjør at det kanskje ikke er riktig å be om mer hjelp fra 
en advokat som har gjort en feil, og som kanskje vil prøve å beskytte seg selv mot 
kritikk.  

Man trenger ikke nødvendigvis å ha en advokat for å begjære gjenopptakelse. Det 
kan hvem som helst gjøre, ved å fylle ut et skjema som ligger på nettet (og som jeg 
vedlegger til deg). 

Jeg kan gjerne tilby meg å hjelpe deg, hvis du ønsker det. Det skal ikke koste deg 
noe! Det være fint om vi tar et møte sammen for utfylling under undertegnelse av 
skjemaet for å begjære gjenopptakelse.  

Hvis du ønsker et slikt møte, ber jeg det ringe meg på tlf. 9009 8158. 

Hvis du fortsatt har kontakt med Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre, tar jeg 
gjerne et møte med alle tre, sammen med slektninger eller venner dere vil søke råd 
hos. 

Jeg vedlegger et manuskript jeg har skrevet om saken, og skjema for gjennoppak-
telse.  

 

Med vennlig hilsen 

 
Pål Mitsem 

 

 


