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Hei Jan Egil Myhre, 

Du husker kanskje at du fikk et brev fra meg i desember 2014 der 
jeg redegjorde for at jeg mente at du, Geir Arne Johansson og 
Jeanett Myhre var uskyldig dømt for å ha forvoldt Jonny Andre 
Risviks død. Selv om verken du eller Geir Arne Johansson og 
Jeanett Myhre ba meg gjøre noe i saken, tillot jeg meg å ta opp 
med Riksadvokaten om ikke påtalemyndigheten burde be om 
gjenopptakelse, da det var nokså sikkert at dere tre ikke hadde 
forvoldt Risviks død, og at det i alle fall var en stor feil at ikke 
medisinsk sakkyndige var oppnevnt i saken. 

Risvik ble funnet død innenfor 24 timer fra han var utsatt for 
stump vold mot hodet, i form av et slag av en metallmanual på 5 kg, 
med slik kraft at øret sprakk. Det er en klassisk dødsårsak. Det 
kan man ikke si om det som i følge dommen var dødsårsaken, nemlig 
langvarig og gjentatt vold. Det er ingen unnskyldning for dette, men 
det var ikke dødsårsaken.  

Hun som slo med metallmanualen dagen før Risvik døde, er alt dømt 
for legemsbeskadigelse med døden til følge. Saken er derfor 
endelig avgjort for hennes del, uansett om dommen mot deg, Geir 
Arne Johansson og Jeanett Myhre blir opphevet og omgjort.  

Riksadvokatens behandling av saken om oppheving av dommen 

Riksadvokatens behandling av spørsmålet om påtalemyndigheten på 
eget initiativ skulle begjære dommen opphevet er helt ekstraordi-
nær, og viser – slik jeg ser det - at Riksadvokaten helst hadde sett 
dommen omgjort. 

Min begjæring om at Riksadvokaten skulle bruke sin myndighet til å 
kreve dommen opphevet er datert 11. desember 2014. Riksadvoka-
ten ba om en uttalelse fra Statsadvokatene i Rogaland i påtegning 
av 19. desember 2014. I brev av 10. mars 2015 ga statsadvokat 
Arvid Malde uttrykk for at det ikke var noen grunn til å gjenoppta 
saken.  
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Med dette skulle man, etter vanlig saksbehandlingsregler, tro at saken var avgjort. 
Men, Riksadvokaten sendte saken tilbake til statsadvokaten med påtegning av 21. 
april 2015 for ny behandling av spørsmålet om påtalemyndigheten burde ta initiativ 
til å få dommen opphevet. Det må være lov å oppfatte det slik at Riksadvokaten 
har vært i skikkelig tvil om dommen var riktig, og om ikke påtalemyndigheten burde 
begjære opphevelse. Han har i alle fall ikke gitt noen begrunnelse for at han to 
ganger sender saken til statsadvokaten! 

Statsadvokaten fastholdt i brev av 5. mai 2015 at det ikke var noen grunn for 
påtalemyndigheten til å kreve dommen opphevet. Riksadvokatens endelige avgjørel-
se om at han ikke ville begjære dommen opphevet når statsadvokaten var i mot 
dette kom i brev av 7. januar 2016.  

Jeg vil gjerne gjennomgå brevene til og fra Riksadvokaten og statsadvokaten med 
deg, Geir Arne Johansson og Jeanett Myhre, og/eller de advokater som du og de 
andre måtte ønske.  

Beviset for at tingretten og lagmannsretten dommer er feil  

Statsadvokaten sier i sitt brev av 10. mars 2015 bl.a.: 
«Det kom videre klart frem under begge hovedforhandlingene at avdøde var i 
live etter slaget med manualen. Blant annet forklarte en av de tiltalte at hun 
hadde pratet med avdøde klokken 03.00, natt til den 13/8-2010.»   

Denne uttalelse kan vanskelig oppfattes på annen måte enn at statsadvokaten, og 
sikkert også domstolene og forsvarerne, oppfattet det slik at slaget mot hodet 
med metallmanualen ikke kunne være dødsårsak siden Risvik var i live, og kunne 
snakke, etter slaget.  

Dette er i så fall en helt uvitenskapelig og feil oppfatning. En studie som er 
gjennomgått i Journal of Clinical Pathology, 1980, 33 s. 1132-1145, Brain Damage in 
fatal non-missile injuries, og en rekke andre studier, viser at det slett ikke er 
uvanlig at personer som har fått slag mot hodet som fører til døden har perioder 
med mer eller mindre normal opptreden etter at skaden er pådratt. Studien fra 
1980 omfattet 151 skadetilfelle, og i 38 % - nesten halvparten – hadde skadelidte 
perioder med mer eller mindre normal opptreden etter en hodeskade som senere 
førte til døden.  

Man kan ikke bebreide statsadvokaten, dommerne eller forsvarsadvokatene at de 
ikke var klar over dette. Hvis man først skal fordele ansvar, er det naturlig å legge 
hovedansvaret hos patologene som foretok obduksjon av Risvik. Dog, disse var aldri 
oppnevnt som sakkyndige i saken. Forklaring ble avgitt som vitner, og skulle derfor 
ha vært begrenset til redegjørelse for hva de hadde foretatt seg som obdusenter. 
De burde ikke ha gitt vurderinger om årsakssammenheng osv. uten å kreve seg 
oppnevnt som sakkyndige.  

Det er gode grunner til å bebreide alle aktører, dommere, statsadvokaten og 
forsvarsadvokatene, for at de ikke sørget for oppnevnelse av medisinske sakkyndi-
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ge. Patologene som foretok obduksjonen burde selvsagt også ha rådet domstolen 
og partene til å sørge for oppnevnelse av seg selv eller andre som medisinsk 
sakkyndige. 

Slik statsadvokaten uttaler seg, er det grunn til å tro at han, og de andre aktører i 
saken, inklusive dommerne er blitt ledet, for ikke å si forledet, til å tro at slaget 
med metallmanualen mot hode innenfor et døgn før dødsfallet inntraff ikke kunne 
ha vært dødsårsaken. Derfor er en klassisk og vanlig dødsårsak, stump vold mot 
hodet, ikke oppfattet som dødsårsak, mens dommen bygger på en dødsårsak som 
er ukjent i klassisk medisin. 

Konsekvensen av den feil som er gjort 

Med den feilen som er gjort, er jeg ikke i tvil om at dommen vil blir opphevet for 
deg, for Geir Arne Johansson og for Jeanett Myhre, hvis en av dere begjærer 
saken gjenopptatt. 

I en ny dom vil du. Geir Arne Johansson og Jeanett Myhre få en mindre dom for 
legemsbeskadigelsen m.m. i perioden før Risviks død, samtidig som dere blir 
frifunnet for dødsfølgen. Muligheten for en viss erstatning er også til stede. Det 
er ikke sikkert at det blir noe nytt rettsmøte i saken. 

Det viktigste med en ny dom er vel at du, Geir Arne Johansson og Jeanett Myhre 
kan gå videre i livet uten det stempel som vel alle må oppleve som får ansvar for å 
ha voldt en annen persons død. 

Du kan gå ut fra at du og de andre vil få en erstatning for å ha fått en feil dom 
avsagt. Særlig for deg vil beløpet kunne bli betydelig, fordi du har sonet en 
fengselsstraff som er betydelig lenger enn den skulle ha vært, for de forhold du 
faktisk vil bli dømt for.  

Du og de andre vil også bli frifunnet for erstatningskravet fra Riksviks foreldre, 
som faller bort når dere ikke kan dømmes for dødsfølgen.  

Jeg antar at du fortsatt har kontakt med forsvarsadvokaten eller andre advoka-
ter, som kan fremme et erstatningskrav på dine vegne.  

Dersom du har en rådgiver som ikke er advokat, slik jeg vet at mange i din stilling 
har, kan det være grunn til å gjennomgå saken med ham, og få råd på rent mennes-
kelig grunnlag. 

Du bør i alle tilfelle sikre deg at ikke den advokat som hjelper deg er mer opptatt 
av å beskytte sitt eget faglige renommé, enn å sikre at du får en rettferdig dom 
og erstatning for at dommen omfatter ting du ikke kan dømmes for. Det er særlig 
grunn til å nevne dette siden din advokat i tingretten her skrevet til meg og bedt 
meg om ikke å legge med opp i saken, som han mener er har fått et riktig utfall 
etter det som skjedde i tingretten og som jeg ikke kunne vite noe om! 
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Jeg nevner for ordens skyld at jeg har vært i kontakt med advokaten til Jeanett 
Myhre, og at han er innforstått med at jeg sender dette brevet.  

Grunnen til min interesse for saken 

Som pensjonert h.r.advokat ble jeg selvsagt opptatt av saken da den pågikk, først 
og fremst med tanke på at sosialvesenet kanskje hadde et vel så stort ansvar som 
de som ble tiltalt.  

Det var det som var i fokus for meg når jeg innhentet kopi av dommene og kopi av 
sosialvesenets redegjørelse. Når jeg første gang satte noe på papiret om selve 
straffesaken, omtalt jeg det som «et mulig justismord». 

Etter å ha studert saken nærmere, endret jeg overskriften fra «mulig justis-
mord» til «opplagt justismord». I en lengre gjennomgang av sosialvesenets befat-
ning med aktørene konkluderte jeg at sosialvesenet hadde gjort sin jobb, og ikke 
kunne bebreides for noe. Dette selv om «Stavanger Aftenblad» gjennom lang tid 
ga en enestående ensidig og forfeilet fremstilling, både av straffesaken og av 
sosialvesenets rolle og ansvar.  

Som nevnt ovenfor tar jeg gjerne et møte med deg, Geir Arne Johansson og 
Jeanett Myhre og de rådgivere eller advokater dere måtte ønske å få hjelp fra 
hvis dere har interesse av det. Hvis det er ønske om at slikt møte, ber jeg om at 
kontakt etableres via min telefon 9009 8158. 

Med vennlig hilsen 

 
Pål Mitsem 

 

 


