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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: mandag 29. mars 2021 12.58
Til: Postmottak DHP Riksadvokaten
Kopi: post@legal.no; post@stavangeradvokatene.no; post@smco.no; post@torstrup.no; 

helene.haugland@bullarstad.no; bnm@smco.no; John Christian Elden
Emne: KAMPENSAKEN - STAVANGERS FRITZ MOEN-SAK

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, 

Kampen-saken er Stavangers Frits Moen-sak, som en sak om et klart justismord. 
Omstendighetene var riktignok helt forskjellige. Fritz Moen-saken gjaldt en delvis invalid mann 
godt oppe i 30-årene som ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for to drap han ikke 
hadde noe med å gjøre, og som han til slutt ble frikjent for. Han ble posthumt tilkjent en 
erstatning på litt under 1 million 2008-kroner pr. år for «oversoning» – soning av straff som han 
senere ble frikjent for.  

Kampen-saken gjelder tre unge, friske mennesker, i alderen 26, 26 og 18 år på som 1. juli 2011 
ble dømt i Stavanger Tingrett til fengsel i 9, 5 og 5 år for frihetsberøvelse og 
legemsbeskadigelse med døden til følge overfor en ung mann på 28 år. De ble også dømt til å 
betale kr. 200.000 til hver av foreldrene til han som døde.  To av dem anket til lagmannsretten, 
uten at det medførte endring av staffen.   

Det er utvilsomt at de tre var skyldig i det de var tiltalt for, med et viktig unntak: Offerets 
død skyldtes ikke det de tre ble dømt for. Offerets død var en direkte følge av et slag med en 
metall-manual på 5,5 kg som en jente på 15 år hadde tildelt han som døde, kvelden før han døde. 
Hun fikk en dom på samfunnstjeneste. Hennes sak kan ikke gjenopptas, selv om dommen for de 
tre som fikk fengselsstraff blir gjenoppatt og endret. 

De tre som fikk fengselsstraff har sonet sine dommer.  

Det er ikke tvil om at de med rette ble dømt for frihetsberøvelse og gjentatte tilfelle av 
legemsbeskadigelse. En sannsynlig dom for disse forhold, hvis man ser bort fra dødsfølgen, ville 
være 2 års fengsel for ‘hovedmannen’ og 1 års fengsel for de to øvrige domfelte. Hvis og når 
saken blir gjenopptatt, har de domfelte krav på et betydelig erstatningsbeløp for oversoning, og 
kompensasjon for erstatning til avdødes foreldre.  

I utgangspunktet fulgte jeg med i saken som en interessert avisleser. Jeg mistenkte at noe var 
galt, og skrev et leserbrev om det, med tittelen «Kampen-saken, et mulig justismord». Jeg 
innhentet kopi av dommene og rettsbøkene, og skrev et nytt leserbrev, «Kampen-saken, et 
sannsynlig justismord». Aftenbladet ville aldri trykke noe – journalistene ble prisbelønnet for 
sine artikler, som hadde brodd mot sosialvesenet i Stavanger. Agendaen var at sosialvesenet 
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hadde gjort en dårlig jobb; man skulle nesten tro at alt var deres skyld. Det fant jeg ikke 
grunnlag for, og skrev et leserbrev med tittelen «Kampen-saken – sosialetatens ansvar». Heller 
ikke dette ble innrykket. De to sistenevnte  leserbrev kan leses i min blogg om Kampen-saken i 
mitsem-blogg-com, sammen med et leserbrev som aldri ble sendt: «Kampen-saken, et godt 
dokumentert justismord!». .  

Når jeg nå tar saken frem igjen for å skrive dette brev blir jeg oppmerksom på et brev jeg 
skrev til Riksadvokaten så tidlig som 11. desember 2014, dokument 20141211 Til Riksadvokaten. 
Jeg ber for ordens skyld om bekreftelse på at Riksadvokaten har mottatt dette brev, og gjerne 
også om det ble besvart/hvordan det ble behandlet?  

Jeg registrerer at mitt utgangspunkt i 2014 var at om Riksadvokaten ikke ville gjenoppta saken, 
skulle jeg innta hvilemodus. Jeg var nok rimelig provosert over holdningen til de som var 
forsvarsadvokater, som alt den gang så det som viktigere å beskytte seg mot berettiget kritikk 
for ikke å ha begjært oppnevnt sakkyndige enn å gjøre det som var best for klientene!  

Jeg registrerer ellers ved ny gjennomgang av dokumentene at det fremgår av dokument 
20150315 Brev fra statsadvokaten til Riksadvokaten at det slag jeg mener var dødsårsaken til 
dødsfallet var fremme under forklaringen til overlege Sverre Undheim i tingretten og i 
lagmannsretten. Det medfører en viss formell endring av mitt syn på obdusentenes innsats i 
saken, jfr. nedenfor. 

I alle fall: Etter rom tid opplevet jeg åpenbart at jeg ikke uten videre kunne glemme det 
justismord som jeg var blitt oppmerksom på. Jeg tok kontakt med ‘hovedmannen’ under soning 
på Åna, og ble bedt om å begjære gjenopptakelse, dokument 20160120 Gjenåpningsbegjæring. 

Hovedfeil – sakkyndige var ikke oppnevnt 
Hovedfeilen som var gjort i saken var at medisinsk sakkyndige ikke var oppnevnt til å gi 
domstolen råd om dødsfølgen, som jo var et hovedpunkt i saken.  

Det er utrolig at dommerne i tingretten og lagmannsretten kunne motta timelange forklaringer 
fra en psykiater og en psykolog som rettsoppnevnte sakkyndige, som fulgte hele saken i 
tingretten og lagmannsretten, gjennom 11 fulle  rettsdager, uten å forstå at her var det noe 
galt! En av de to obdusentene, en vanlig men svært erfaren sykehuslege, var innom retten og ga 
korte forklaringer som vitne (55 minutter i tingretten) og sakkyndig vitne (45 minutter i 
lagmannsretten). Ingen av stedene fremstår han som sakkyndig, med den lovbestemte 
forsikring som en sakkyndig må avgi. 

Som nevnt ovenfor må jeg, etter at aktor har opplyst at det dødelige slaget var tema i 
rettssalene, nyansere mitt syn noe når det gjelder obdusentene. Jeg var i utgangspunktet 
innstillet på å legge hovedansvaret for manglende oppnevning av sakkyndige på retten og 
advokatene, dvs. juristene. Når det nå er opplyst, og må legges til grunn, at sykehuslegen som 
møtte i retten for å forklare seg som vitner om det de hadde observert under obduksjonen, har 
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uttalt seg om sakkyndighetsspørsmål uten å være oppnevnt som sakkyndig om ting som går langt 
utover obduksjonsinnberetningen, (dokument 20100814 Obduksjonsrapporten) faller en ikke 
uvesentlig del av ansvaret på ham. Alle leger må jo vite at de ikke skal uttale seg om spørsmål 
som krever sakkyndighet uten å være oppnevnt som sakkyndig (og uten å ha avgitt forsikring 
som sakkyndig). Om det reduserer ansvaret som faller på dommere og forsvarsadvokater, er en 
annen sak – obdusenten har kanskje opplevd at om retten og forsvarsadvokatene ikke tok 
reglene om sakkyndig bevis høytidelig, var det ikke noen grunn til at han skulle gjøre det.  

De eneste som er helt uskyldige i misæren, er de domfelte som har fått strenge 
fengselsstraffer i en domstol som ikke sikret at de fikk sin grunnleggende rett til å få 
kompliserte medisinfaglige spørsmål vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige.  

Er det grunn til å være kritisk til obdusentene? 
Jeg mener at man ikke kan se bort fra den åpenbare grove saksbehandlingsfeil som ble gjort i 
både tingretten og lagmannsretten ved at et vitne får anledning til å uttale seg om spørsmål 
som krever sakkyndighet, uten å være oppnevnt som sakkyndig og uten å ha avgitt forsikring 
som sakkyndig.  

Det må være tilstrekkelig grunn til å gjenoppta saken. 

Det gjelder også om det ikke er noe å utsette på innsatsen til vitnet, med andre ord selv om de 
råd retten fikk var adekvate.  

I denne sak er det for meg åpenbart at hverken spørsmål til vitnet eller de svar som er gitt, 
også i obduksjonsrapporten dokument 20100814, har vært adekvate.  

I sin obduksjonsrapport, i bloggen går obdusentene nøye gjennom ytre fysiske skader, herunder 
skaden på ørebrusken under omtalen av ytre vold som ble observert under obduksjonen. Likevel 
konkluderer obdusentene: «Ingen av skadene er alene dødelige».  

Jeg har latt meg fortelle at ytre vold mot hodet kan medføre døden også om man ikke kan se 
merker etter den ytre vold. Konklusjonen til obdusentene om at avdøde ikke hadde skader som 
alene kunne være dødelige, er derfor er klar medisinsk feil. Den forutsetter at stump vold mot 
hodet ikke kan være dødelig hvis den ikke etterlater klare bevis for volden, hvilket ikke er lege 
artis – i overensstemmelse med akseptert medisin. Her etterlot den ytre vold også klare merker 
om et slag med en styrke som åpenbart kan ha vært dødelig.  

I obduksjonsrapporten, s. 4, står det bl.a. «1. Hodet: Det er ikke tegn til brudd av skalletak 
eller skallebasis og det er ingen blødninger på skallens innside…Hjernen:…Ved gjennomskjæring 
av den fikserte hjerne sees helt normale forhold, det er spesielt ikke tegn til forandringer som 
kan skyldes skade. Det tas enkelte snitt for mikroskopering.» 

Jeg får inntrykk av at obdusentene her ønsker å dokumentere at et eventuelt slag som avdøde 
måtte ha fått av en metallmanual kvelden før han ble funnet død ikke kunne være dødsårsak. 
Men det kan ikke avvises utenfor rimelig tvil på denne måten obdusentene kanskje prøver å 
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gjøre! Av artikkelen jeg har inntatt som dokument «20151001 Brain damage in fatal non-missile 
head injury» i min blogg frem går det (på s. 1134 i artikkelen)  at en av fem pasienter som døde 
som følge av hodeskade som ikke skyldtes et skudd ikke hadde noe brudd på skallen, hvilket 
heller ikke den avdøde dette handler om hadde. Jeg viser for ordens skyld også til 
oppfølgningsartikkelen «20151001 What's new in the diagnosis of head injury», også inntatt i 
min blogg, som i den utstrekning jeg klarer å lese og forstå den ikke endrer noe på saken, 

En rask og verdig avslutning av saken 
Slik jeg ser det, har Riksadvokaten både rett og plikt til å ta initiativ til en gjenopptakelsessak 
hvis han er enig i at det ikke har vært ført tilfredsstillende bevis for at de tre domfelte kunne 
dømmes for dødsfølgen.  

Jeg oppfatter ikke at Geir Arne Johansson har vært kritisk til noe jeg eller advokat John 
Christian Elden har gjort for ham i denne saken. Han vil dog ikke gi oss fullmakt til å initiere en 
gjenopptakelsessak på det nåværende tidspunkt. Han har hatt usedvanlig dårlige erfaringer, 
ikke minst med pressen og de medtiltalte i de tidligere saker, der han har opplevet at både 
pressen og de medtiltalte har gjort det som ha vært mulig for å gi ham hovedansvar, og 
eneansvar, for det som har skjedd. Dette til tross for at han egentlig som en venn hadde tatt 
seg av han som døde i en periode da hans familie ikke ville ha noe med ham å gjøre.   

Jeg føler meg overbevist om at retten i en gjenopptakelsessak med oppnevnte sakkyndige ikke 
vil avvise at slaget avdøde fikk med en metallmanual på 5,5 kg. mot hodet kvelden før han ble 
funnet død, og som var så kraftig at ørebrusken sprakk, er den mest sannsynlige dødsårsak. 

Det medfører i så fall at erstatning skal betales til Geir Arne Johansson, Jan Egil Myhre og 
Jeanett Myhre for oversoning forhold til den tidsstraff de med rette kan dømmes for i en 
gjenopptakelsessak. 

Det får være opp til forsvarerne i en eventuell gjenopptakelsessak å pensle ut et standpunkt til 
hva dette innebærer i kroner og ører. Det er klart at dette er et spørsmål om mer enn 
matematiske beregninger. Fritz Moen var helt uskyldig i det han ble dømt for. Det kan man 
knapt nok si om de domfeldte i denne saken. Hvilke konsekvenser man skal utlede av det, i 
forhold til erstatning beregnet og utbetalt til Fritz Moen og andre som er uskyldig dømt, har 
jeg ikke foranledning til å gå inn på her. Kanskje får man veiledning i Baneheia-saken i 
Kristiansand? 

Det gjelder, slik jeg ser det, selv om de domfelte ikke selv tar initiativ. Det vil nok en av dem 
eller flere gjøre i alle fall, før eller senere. Så vidt jeg vet gjelder det ingen foreldelsesregel 
her. Det mest vedige er i alle fall at Riksadvokaten benytter sin ett og sin plikt til å 
gjenopprette en sak som har gått helt feil, selv om forsvarsadvokatene og dommerne er de de 
som først og fremst må bebreides.  

Jeg forutskikker, for ordens skyld, at jeg, og sikkert også prosessfullmektigene for partene i 
gjenopptakelsessaken, vil bestride at tre myndige personer kan få et slags kollektivt ansvar for 
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det en fjerde person vitterlig har gjort, og at de i en ny rettssak må frifinnes for dødsfølgen, 
når den fysisk sett er en direkte følge av en konkret handling som de ikke deltok i. De må 
selvsagt få en dom for frihetsberøvelsen og gjentatte tilfeller av legemsbeskadigelse, men må 
frifinnes for dødsfølgen. Det er i seg selv en viktig side av saken for de domfelte: Det er jo 
dommen for dødsfølgen som må være dert mest belastende for de domfelte.  

Slik jeg ser det, har Riksadvokaten både rett og plikt til å søke gjenopptagelse av saken, hvis 
han er enig i at dommene i 2011 og 2012 er gale. Er han enig i det? 

For å få en rask og verdig avslutning av en sak som har vart alt for lenge, vil jeg foreslå at 
Riksadvokaten tilskriver de tre domfelte med spørsmål om hvem de ønsker som forsvarer i en 
eventuell gjenopptakelsessak.  

Jeg hadde lenge, som nevnt ovenfor, på vegne av Geir Arne Johansson kontakt med John 
Christan Elden. Jeg foreslår at han blir tilskrevet med spørsmål om han vil påta seg vervet som 
forsvarer for Ger Arne Johansson i en eventuell gjenopptakelsessak fremmet av Riksadvokaten. 
Han kjenner jo også problemstillingen om erstatning for oversoning godt fra Fritz Moen-saken.  

Når det gjelder Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre, har jeg ikke vært i stand til å få noe 
samarbeid med dem, til tross fortallrike brev til dem og deres forsvarere i 2014 og senere, 
senest i år 2021.. Jeg foreslår at Riksadvokaten tilskriver Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre, 
som får kopi av dette brev, direkte med spørsmål om hvem de ønsker at skal representere dem i 
en eventuell sak om gjenopptakelse og erstatning. Jeg sender kopi av dette brev til dem i vanlig 
post – jeg har ikke deres e-post adresser.    

Jeg stiller meg til rådighet for Geir Arne Johansson, og for så vidt også for Jan Egil Myhre og 
Jeanett Myhre, som eventuell rettslig medhjelper, hvis de og deres forsvarere ønsker det.  

Randabeerg, 29. mars 2021 

 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

Postkopi: Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre; jc 


