
Sak nr. 2016/19 

Brev til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 

Med kopi til berørte parter og advokater 

a. Jeg fikk i går ettermiddag, like etter at jeg hadde ferdigskrevet et lengre 
brev til advokat Atle Helljesen, med kopi til andre advokater i saken, en 
fiberkonvolutt med håndskrevet adressering til meg med kopi av 
gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse av 16. november 2016 i sak nr. 
2016/19 hvor begjæring gjenopptakelse av 2. april 2016 (?) fra advokat 
Erling Kjærmann på vegne av Geir Arne Johansson bli avslått. 

Med det er en meget kompleks sak, som involverer en rekke personer og 
advokater blitt enda mer kompleks. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal 
begynne!  

Jeg har valgt å begynne med å sende kommisjonen kopi av mitt brev av i går 
til sakens parter, selv om det inneholder elementer som strengt tatt ikke 
hører med i en henvendelse til kommisjonen.  

b. Før jeg kommer med noen nødvendige og viktige bemerkninger til saken slik 
den nå står, ber jeg kommisjonen praktisk hjelp til på punktene som straks  
kommer, gjerne med e-post til meg og med kopi til de som får kopi av dette 
brev. 

1. Hva er forklaringen på at jeg plutselig, 25. januar 2021. får kopi av en 
avgjørelse av 16. november 2016 som jeg ikke kjente og ikke har bedt 
om? 

2. Kan jeg be om at kommisjonen sender avgjørelsen i PDF-format til meg 
og de som får kopi av dette brev (jeg har ikke på mitt hjemmekontor 
en kopimaskin som automatisk kopierer til PDF-format, og det tar tid å 
konvertere 17 sider)? 

3. Er det noe i regler eller praksis som tilsier at kommisjonens avgjørelse 
skal forkynnes, eller mottakelse bekreftes? Bør regler om dette 
overveies? 

4. Det er jo almindelig kjent at kommisjonens avgjørelse ikke sjelden 
påklages. I den situasjon man har i dette tilfelle, hvor det er en 
mulighet for at gjenopptakelse vil bli begjært av en eller to andre 
domfelte, og hvor det synes klart at avgjørelsen ikke har vært kjent 
av Geir Arne Johansson eller hans advokat, tilsier vel praktiske 
grunner og rettferdshensyn at det ikke gjøres noen forskjell mellom 
han og de øvrige parter i eventuell gjenopptakelsessak?  

5. Jeg tillater meg i alle fall å knytte noen kommentarer til saken slik den 
står for Geir Arne Johansson, uten å gå veien om formell begjæring 



om omgjøring/retting, og håper at det, slik denne sak ligger an, blir 
godtatt.  

c. Kommentarer til gjenopptakelsessaken, slik den nå står. 
1. Jeg vil på Geir Arne Johansson vegne be om at medisinsk sakkyndige blir 

oppnevnt i saken. I en sak der 3 ungdommer dømt til sammen 19 års 
fengsel, og der avdøde ble utsatt for et klassisk tilfelle av stump vold 
mot hodet som alene kan ha medført døden av en fjerde person, kan det 
ikke være overensstemmende med norsk strafferettspleie at en 
begjæring om sakkyndige blir avvist. Det gjelder særlig nå dommen 
bygger på en dødsårsak som er helt ukjent i norsk og internasjonal 
rettspleie. Selv i konsentrasjonsleirene i Tyskland under krigen ble alle 
dødsfall registrert med en klassisk dødsårsak. 

2. Jeg mener at det var feil av lagmannsretten å bygge fullt og helt på 
uttalelser til et vitne som ikke var oppnevnt som sakkyndig og ikke avga 
forsikring som sakkyndig. Egentlig kan jeg ikke forstå at lagmannsretten 
kunne godta dette. 

3. Uttalelsen til aktor i tingretten og lagmannsretten i brev av 10. mars 
2015 til Riksadvokaten om at avdøde var i live etter det slag med 
manualen som jeg har fokusert på som mulig dødsårsak, og at det kom 
frem i begge hovedforhandlinger at avdøde var i live etter slaget med 
manualen, er vel et bevis for at han (og retten) ikke var klar over at de 
fleste som får en hodeskade som medfører døden  har en mer (38 % av 
de undersøkte tilfelle) eller mindre (22 % av de undersøkte tilfelle) klar 
periode etter skaden men før døden inntreffer (i følge Journal of Clinical 
Pathology, 1980 s. 1132-1145). Det er altså vanligere at avdøde har en 
klar periode (til sammen 70 % av tilfellene) en at de ikke har en slik 
periode (30 %) av tilfelle.  
Ingen kan bebreide dommerne eller de andre aktører i retten for at de 
ikke har innsikt i slike spissfaglige tema. Men de kan bebreides for ikke å 
oppnevnte sakkyndige, og for å ha tillatt et vitne som ikke har avgitt 
forsikring som sakkyndige å uttale seg som sakkyndig! 
Det er for meg ubegripelig at Gjenopptakelses-kommisjonen enstemmig 
ser bort fra muligheten for at den uvitenskapelige og gale oppfatningen 
til aktor også gjennom saken ble oppfatningen til dommerne, og at man 
kunne og burde unngå denne mulighet med oppnevnelse av en sakkyndig 
som kunne forklare seg i åpen rett og svare på spørsmål! 

Gjennom kopi av dette brev til de so var forsvarere for de to domfelte som 
hver fikk 5 års fengsel ber jeg dem klargjøre om de vil kreve gjenopptakelse 
av lagmannsrettens dom for sin del, på det grunnlag som er nevnt her. Hvis 
jeg blir engasjert og oppnevnt som forsvarer for Geir Arne Johansson vil jeg 
be om at gjenopptakelsessaken uten videre utvides til også å gjelde ham. 



Jeg imøteser i alle fall svar på de spørsmål som er nevnt innlednigsvis (som 
gjerne også kan sendes direkte til de øvrige potensielle 
partsrepresentanter, jfr. e-post adressene til dette brev. 

Randaberg, 26. januar 2021 

  
H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

  

 

 


