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MULIG GJENOPPTAKELSE AV "KAMPENSAKEN" 

I dommen 1. juli 2011 i den såkalte Kampensaken, sak 10-
192600MED-STAV i Stavanger tingrett ble Geir Arne Johansson, 
Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre dømt til fengsel i henholdsvis 9 
år, 5 år og 5 år for frihetsberøvelse og legemsbeskadigelse under 
særdeles skjerpende omstendigheter med døden til følge, og til å 
betale kr. 200.000,- i oppreisning til hver av foreldrene til Jonny 
Andre Risvik. Den 8. februar 2012 ble dommen fastholdt for Geir 
Arne Johansson og Jeanett Myhre. i sak 11-121512-GULA/AVD2 i 
Gulating lagmannsrett.  

Jeg ble interessert i saken på grunn av gjentatte artikler i "Sta-
vanger Aftenblad" om hvordan sosialetaten i Stavanger hadde 
sviktet offeret og også de domte, som alle var klienter. Det var 
grunnen til at jeg for et par måneder siden ba om kopi av dommene, 
og etterhvert også rettsbøkene.  

Ved gjennomlesing av dommene ble jeg klar over at det forelå et 
klart justismord, ved at de domfeldte som er nevnt ovenfor ikke 
har hatt noe med dødsfølgen å gjøre. Døden inntraff i tidsmessig 
sammenheng med stump vold fra en annen av de tiltalte. Volden er i 
lagmannsrettsdommen beskrevet slik: 

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

Det er ingen opplysninger i noen av dommene om offeret var bevisst 
etter å ha mottatt dette slaget med en tung metallmanual.  

Det var ikke oppnevnt medisinsk sakkyndige i saken. En av legene 
som hadde foretatt obduksjon ga korte forklaringer i tingretten, 
som vanlig vitne, og i lagmannsretten som sakkyndig vitne. Det er 
ikke noe som tyder på at denne legen var kjent med det som 
fremkom i vitneforklaringer om den stumpe vold som utvilsom var 
dødsårsaken.  

Jeg  ber om at Riksadvokaten vurderer nøye om ikke saken bør 
begjæres gjenåpnet av Riksadvokaten. 
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Jeg vedlegger utskrift av to manuskripter jeg har skrevet om saken. Ingen av 
manuskriptene ble inntatt i Stavanger Aftenblad. Jeg er usikker på om de dom-
feldte har oppfattet at de kan være feilaktig dømt, og at de bør begjære sakene 
gjenåpnet.  

Jeg har sendt utkastet til det første manuskript til forsvarerne i saken. Det 
medførte at den av dem straks svarte, med kopi til de øvrige forsvarere, at jeg 
var helt på villspor i saken. Forsvarerne i saken var fullstendig oppmerksom på det 
slag jeg fokuserer på, og vurderte nøye det spørsmål som jeg reiser. De skulle 
derfor ha seg frabedt innspill fra meg.  

Da jeg for en tid siden rettet en muntlig henvendelse til en av de det gjelder, 
nærmest for å få bekreftet at jeg hadde riktig adresse og ikke kom i skade for å 
skrive til en annen, fikk jeg straks en e-post fra forsvareren om at de dømte ikke 
ønsket noen som helst henvendelse fra meg i saken. Da e-posten kom for sent til å 
stanse de brev som var skrevet, fikk jeg en ny henvendelse fra en annen advokat 
om at man ikke ønsket å gi meg noe oppdrag i saken.  

Jeg sitter for så vidt med en opplevelse av at forsvarerne i saken slett ikke 
ønsker at klientene skal bli frifunnet for dødsfølgen, fordi det kan medføre et 
kritisk blikk på deres innsats som forsvarere. Jeg opplever at jeg blir fremstilt 
som en person hvis egentlige hensikt ikke er å gi hjelp, men bare å få et godt 
betalt oppdrag.  

Jeg ville finne det rimelig om Riksadvokaten vurderer dette spørsmålet i sammen-
hent med de opplysninger som er gitt i saken om de tiltaltes psyke, med intelligens 
ned mot 70 og sikkert vanskeligheter med å forstå det rettssystemet vi har. Det 
ligger i kortene at de kan være lette å lede av andre, og da også personer som 
kanskje er mer opptatt av sitt eget renommé enn hva som tjener klienten best.  

Jeg har selvsagt gått og grunnet på hva jeg kan og bør gjøre i situasjonen. Jeg har 
kommet til at jeg skal overlate den bør jeg opplever å ha ved nokså tilfeldig å ha 
kommet over et klart justismord i norsk rettsvesen til Riksadvokaten.  

Hvis Riksadvokaten ikke finner grunn til å gjøre noe med saken, kan jeg innta  
hvilemodus med god samvittighet.   

  

Med vennlig hilsen 
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Vedlegg:  Kampensaken - et klart justismord 
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