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Ref: 2016/19 – Gjenåpning, Geir Arne Johansson, 170684 

På vegne av Geir Arne Johansson viser jeg til og takker for brev av 
25. januar 2016 fra Kommisjonen v/leder Helen Sæter. 

Jeg antar at kommisjonen om kort tid vil motta en anmodning fra en 
praktisende advokat om oppnevning som prosessfullmektig.  

Siden jeg kjenner saken rimelig godt, og har satt den i gang i 
forståelse med Geir Arne Johansson, tillater jeg meg å gi uttrykk 
for at brevet fra Kommisjonen må oppfattes som skuffende, ikke 
minst på grunn av den tidsramme som er angitt, og fordi kjerne-
punktet ikke er berørt.  

Kjernepunktet i angrepet på den dom som er avsagt, er at retten 
har begitt seg inn på medisinske spørsmål om krever sakkyndighet, 
med de sikkerhetskauteler som ligger i godkjennelse fra Den 
rettsmedisinske kommisjon og avhør med forsikring som sakkyndig. 
Jeg kan ikke se hvordan det kan repareres med at politidokumente-
ne blir innhentet og studert gjennom 6 måneder eller mer.  

Jeg oppfatter det slik at aktor i brev av 10. mars 2015 til Riksad-
vokaten gir uttrykk for at stump vold mot hodet, som inntraff 
døgnet før Risvik ble funnet død, ikke kunne være dødsårsak, da 
fornærmede levde etter dette. Jeg vil anmode Helen Sæter og 
Gjenopptakelseskommisjonen om å be om råd fra en sakkyndig om 
denne uttalelse, som er helt feil medisinsk faglig sett. Hovedpro-
blemet i saken er at ingen har sikret medisinsk faglig rådgivning i 
sakens kjernespørsmål, og det endrer seg ikke med den prosedyre 
som kommisjonen legger opp til.  
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Skifte etter Kari Reve, f. 24/10 1935, d. 26/8 2015  
 
 

    Kopi, med kopi av brev av 26. januar 2016. til  

                              Geir Arne Johansson, Åna kretsfengsel 

                              Riksadvokaten 

   Pr. brev og e-post 

 




