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Hei Pål.

Jeg forstår ærlig talt ikke hva du mener.

Nå har min tidligere klient vært så heldig at han har hatt to advokater som hver for seg har kunnet 

vurdere den situasjonen du beskriver i din kronikk og henvendelse til politiet.

Jeg registrerer at du offentlig gir uttrykk for en mening du neppe har dekning for, en mening som rammer 

en annen person enn min klient og som framsettes uten å ha tilstrekkelig kunnskap om det som faktisk 

foregikk. 

Mvh

Atle Helljesen
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Utmerket! Jeg regner med at du også holder kjeft og ikke prøver å ødelegge saken for din tidligere klient 
når og hvis saken blir gjenopptatt. 

Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du i det hele tatt blandet deg inn i dette på en måte som bare kan skade 
din tidligere klient.

For meg er du advokaten som sier til retten at du må nedlegge påstand om saksomkostninger, men at det 
jo ikke er sikkert at de vil bli inndrevet, og siden sørger for at hvert øre blir inndrevet. 
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Jeg ser ingen grunn til å komme med noen tillegskommentar.

Atle Helljesen
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Jeg leser med interesse at advokat Helljesen, og kanskje andre advokater, "var oppmerksom på 
problemstillingen i tingretten", og kanskje tok det opp i sine prosedyrer. 

Hovedpoenget mitt er vel at hverken advokat Helljesen eller andre som måtte være oppmerksom på 
problemstillingen har medisinsk ekspertise, og at det var uforsvarlig at medisinsk sakkyndig ikke var 
involvert i spørsmålet om dødsårsaken og dens eventuelle sammenheng med langvarig svekkelse.

Den eller de som foretok obduksjonen var ikke oppmerksom på at Risvik ble slått med en metallmanual 
kvelden før han ble funnet død, og det med slik kraft at øret revnet. Det er et klassisk tilfelle av stump vold 
mot hodet som kan være dødelig, også i forhold til friske og sterke personer. Det var ikke oppnevnt 
medisinsk sakkyndig i saken. Legen som foretok obduksjonen ble avhørt som vitne, og hadde ikke overhørt 
noen av forklaringene.



Hvorvidt det kan unnskyldes at det juridiske A-laget som var involvert i saken ikke sikret at medisinsk 
sakkyndig ga råd om rent medisinske spørsmål, er det spørsmål for seg. Det var vel en glipp, og det kan 
alle ha. I stedet for å innrømme den kollektive glipp, skal det altså argumenteres med at alt var i sin orden! 

Det er kvalifisert ufornuftlig, og ikke noe glipp, at advokat Helljesen synes å forsvare at saken gikk uten 
medisinsk sakkyndighet, basert på hvordan han selv og andre juridiske aktører oppfattet rent medisinske 
problemstillinger. 

Pål Mitsem

Fra: Atle Helljesen [mailto:ah@LEGAL.NO] 
Sendt: 10. november 2014 11:59

Til: 'mitsem@mitsem.no'; post.rogaland@politiet.no
Kopi: post@sivilrett.no; anne@annekroken.no; cfr@advpv.no; per@advokatsylte.no

Emne: SV: KAMPENSAKEN

Jeg var forsvarer for Geir Arne Johansson kun for tingretten. Grunnet Actasaken måtte jeg si fra meg 

oppdraget for lagmannsretten. Jeg kan bare uttale meg om forhandlingene for tingretten.

Den problemstilling Mitsem tar opp var vi (jeg) oppmerksom på og den var et tema. Men det er min 

oppfatning at Mitsem tillegger dette momentet isolert sett for stor betydning.. Jeg kan ikke prosedere 

hele saken på ny nå, men det hadde skjedd mye i forkant som svekket avdødes motstandsevne. Det 

skjedde også en del den siste natten som er av betydning. Bruken av manualen må også ses i en 

sammenheng, og i en sammenheng med de totale handlinger rettet mot avdøde som var massive og som 

førte til en felles eskalering av holdninger og handlinger mot ham.

Da jeg hørte Mitsen hadde skrevet en kronikk om justismord i denne saken trodde jeg det var noe annen 

han ville sette søkelyset på, nemlig det som i den senere tid har vært omtalt i Aftenbladet. For min del 

prøvde jeg å belyse disse forhold og tillegge dem vekt, men fikk ikke noen respons av retten som mente 

det lå utenfor saken.

Men hvis Mitsem er ute etter hva som har vært belyst under saken, så har alle disse forhold vært belyst 

og omtalt i prosedyrene for tingretten. Hvilken vekt det er tillagt av retten er en annen sak. Den yngste 

jentas forsvarer rettet vesentlige angrep mot min klient i sin prosedyre. Om det var som et svar på hennes 

ansvar for manualbruken, kan jeg ikke uttale meg om i dag.

Mvh

Atle Helljesen
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Til: Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien

       Rogaland statsadvokatembeter

1. Stavanger tingrett avsa 1. juli 2011 dom på fengsel i henholdsvis 9 år, 5 år og 5 år mot Geir Arne 

Johansson, Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre for frihetsberøvelse og legemsbeskadigelse under 
særdeles skjerpende omstendigheter med døden til følge. Mona Tjemsland, f. 10.02.1995, fikk undre 
henvisning til straffeloven § 62, første ledd 400 timers samfunnstjenste for de samme forhold. De ble 
også dømt til å betale kr. 400.000,- i oppreisningserstatning efter de regler som gjelder når dødsfall 
har inntruffet. 



Etter anke avsa Gulating lagmannsrett 8. februar 2012 dom mot Geir Arne Johansson og Jeanette 
Myhre uten at straffen ble endret. 

Jeg har skaffet meg kopi av dommene i tingretten og lagmannsretten, og har også fått kopii av 
rettsboken for Stavanger tingrett. 

Jeg tillager meg med dette å be om kopi av rettsboken for lagmannsretten.

Jeg tillater meg også å be om kopi av obduksjonsrapporten. I alle fall ber jeg opplyst når denne ble 
avgitt. Det fremgår ikke av dommene i tingretten og lagmannsretten. 

Jeg sender kopi av dette brev til de som var forsvarere under rettssakene og til Den rettsmedisinske 
kommisjon.  

2. Dommen er ikke avsagt i samsvar med de prinsipper som gjelder i norsk strafferettspleie når det 

gjelder rettens støtte fra medisinsk sakkyndige. I dette tilfellet er dommen, for så vidt gjelder 
dødsfølgen, avsagt uten at noen retten har fått råd fra oppnevnt medisinsk sakkyndige med tilgang til 
de opplysninger som fremkom i saken.

Retten har, sikkert fordi den ikke har hatt tilgang på medisinsk sakkyndighet, sett helt bort fra en 
klassisk dødsårsak, nemlig stump vold mot hodet kort tid før døden inntraff. 

Den dødsårsak retten har lagt til grunn er ikke basert på medisinsk sakkyndige som er oppnevnt av 
retten, med tilgang til alle opplysninger retten fikk om saken. Isolert sett fremstår den dødsårsak som 
retten legger til grunn svært tvilsom. Den kan i alle fall ikke legges til grunn som bevist utenfor rimelig 
tvil når det under rettsforhandlingene blir opplyst en klar og klassisk dødsårsak i form av stump vold 
mot hodet. 

Det spørsmål statstadvokatene i Rogaland må vurdere er om omstendighetene gir grunn til ny 
etterforskning i form av oppnevnelse av medisinsk sakkyndig. Det vil neppe være uforholdsmessig, 
hensett til samlet fengselsstraff på 19 år, og at en person formodentlig fortsatt soner. 

Kort sagt: Jeg oppfordrer statsadokatene i Rogaland til umiddelbart å løslate Geir Arne Johansson, 
og til å oppnevne en medisinsk sakkyndig til å gå gjennom saken og gi råd om hva som kan sies om 
årsaken til at døden inntraff. 

3. AMK fikk melding 13. august 2010 kl. 11:40 om at en person var funnet død i Kampensgate 58. 

Meldingen gjaldt Jonny André Risvik. 

Risvik ble besluttet obdusert. I tingrettens dom står det om obduksjonen: "Denne ble foretatt av 
Sverre Undheim og førsteamanuensis Per Lilleng den 14. august 2010." I lagmannsrettens dom står 
det: "Denne ble foretatt av overlege Sverre Undheim."

Slik lagmannsrettens dom er formulert, er det overlege Sverre Undheim, altså en enkelt person, som 
har foretatt obduksjonen og har trukket slutninger av denne. Det ville vel være i strid med vanlig 
norsk strafferettspleie om man kun har én sakkyndig i en avgjørende side av saken. 

I denne saken er det heller ingenting som tyder på at overlege Sverre Undheim har uttalt seg som 
sakkyndig. Han har i alle fall ikke vært oppnevnt som sakkyndig av noen, i følge de dommer som er 
avsagt.

Overlege Sverre Undheim møtte for tingretten, men da som vanlig vitne. Han var til stede i retten i 55 
minutter. Det er ingenting som indikerer at han har vært gjort kjent med det som hadde passert før 
han møtte eller etter at han ble dimittert. 

Som vitne skulle Sverre Undheim i prinsippet redegjøre for det han hadde sett og observert. Jeg 
tviler ikke på at han også har gitt uttrykk for sitt syn på de underliggende årsaker. Det er likevel stor 
forskjell på å forklare seg om det som vitne, og som sakkyndig. Han er aldri omtalt som sakkyndig av 
tingretten. 

I lagmannsretens dom fremgår at "ett sakkyndig vitne ... redegjorde for den rettsmedisinske 
obduksjonen". Det fremgår ikke at han er blitt spurt og eller har uttalt seg om dødsårsaken. 

4. Jeg legger til grunn at det  bare var dommerne og advokatene som hadde overhørt forklaringen til 

tiltalte Mona Tjemsland i tingretten. Hun forklarte seg om et klassisk tilfelle av legemsbeskadigelse 
som kan ha døden til følge, nemlig stump vold mot hodet. Om hun også forklarte seg for 
lagmannsretten, vet jeg ikke i skrivende stund. 

Lagmannsretten sier i sin dom: "Det nevnes spesielt at tingretten for Mona Tjemslands 
vedkommende la til grunn at hun om kvelden den 12. august 2010 slo avdøde mot høyre øre med en 
manual på 5,5 kg, slik at øret sprakk".



Det er for meg rimelig uforklaring at ingen av de som hadde overhørt Mona Tjemslands forklaring 
stillet spørsmålet om dette kunne være årsak til at han døde.

Det er  vel kanskje slik at personer som bare har gått advokatskolen kan ha trodd at stump vold som 
ikke resulterer i kraniebrudd ikke kan være dødsårsak. Det er i alle fall helt galt. En større 
undersøkelse i Storbritannia i 1980 analyserte 151 dødsfall som følge av stump vold (inklusive 
trafikkulykker). I 31 av disse tilfelle, d.v.s. 1 av 5, kunne man ikke konstatere brudd på hodeskallen 
(J. Clin. Pathol 1980;33: 1132-1145).

Jeg legger til grunn at en medisinsk sakkyndig umiddelbart ville ha reagert på en opplysning som 
stump vold mot hodet relativt kort tid før døden inntraff, og ville ha ansett dette som den mest 
sannsynlige dødsårsak.

En sakkyndig ville sikkert også ha søkt opplysnning om hvordan Risvik reagerte på den stumpe vold, 
om han var relevant i tale og opptreden, osv. En kortere periode dem relevant opptreden er ikke noe 
bevis for at den stumpe vold ikke har resultert i en hjerneskade som kan være dødelig . I studien som 
er nevnt ovenfor hadde 58 av de som 151 som døde av stump vold mot hodet hatt en periode med 
helt (25) eller delvis (33) relevant opptreden etter skadetilfellet!

Hva som konkret har skjedd i denne saken har man veldig få opplysninger om. Det er visst ingen 
som har spurt om Risvik umiddelbart sank sammen og døde, og hvordan hans siste timer forløp. Ved 
obduksjonen la man til grunn at døden inntraff ca. kl 06.00 den 13 august 2010. 
Obduksjonsrapporten må studeres nøye for å kunne vurdere hvor sikker tidsangivelsen er - 
usikkerhetsmarginen for dødstidspunktet kan gjerne strekke seg til kvelden dagen før, m.a.o. til 
tidspunktet for slaget!

5. Det sier seg selv at strenge dommer må avsies i forhold til den frihetsberøvelse og 

legemseskadigelse som Geir Arne Johansson, Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre har vært skyldig i og 
har blitt dømt for. Hvis de frifinnes for dødsfølgen, vil straffetiden være vesentlig kortere. Det 
økonomiske krav på oppreisningserstatning til foreldre kan ikke begrunnes på samme måte som i 
dommen, og vil sannsynligvis falle bort. 

Mona Tjemsland har i utgangspunktet fått en mildere straff enn de tre nevnte under henvisning til 
straffeloven § 62, første ledd. Det er neppe grunn til å søke saken gjenopptatt for henne. 

6. Jeg imøteser kopi av rettsbok for lagmannsretten og obduksjonsrapporten som omspurt, og hører 

selvsagt også gjerne om Statsadvokatene i Rogaland vurderer å gjenoppta etterforskningen med 
oppnevnelse av sakkyndig og løslatelse av Geir Arne Johansson.

Randaberg, 9. november 2014

Pål Mitsem
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