
Gode riksadvokat Jørn Sigurd Maurud 

Kopi til advokatene Atle Helljesen,  

Tingenes iboende vranghet! 
Det er ikke alt man forstår når man nærmer seg 80 år.  

Jeg forsto ikke hvorfor jeg mandag ettermiddag 25. januar 2021, plutselig fikk 
en fiberkonvolutt fra Gjenopptakelseskommisjonen med kopi av avslaget av 16. 
november 2016 i sak 2016. Jeg hadde jo ikke gjort noen henvendelse til 
Gjenopptakelseskommisjonen, og var ukjent med avgjørelsen som var sendt til 
advokat Erling Kjærmann, formodentlig 16. november 2016.  

Jeg fikk (lørdag) 23. januar 2021 pr. telefon med Erling Kjærmann bekreftet at, 
det ikke, så vidt han visste, var sendt noen formell gjenopptakelsesbegjæring til 
Gjenopptakelseskommisjonen. Jeg legger etter e-post fra ham, som ikke 
bestred min fremstilling, til grunn at dette var en feilerindring fra hans side. 

Jeg forstår at situasjonen kan ha fremstått som forvirrende for ham (og andre 
aktører). Jeg håper den nå er fullstendig avklaret. 

Hva mener Riksadvokaten om realiteten? 
Egentlig betyr det ingenting at jeg har vært rammet av tingenes iboende 
vranghet. En straffedom kan vel når som helst begjæres gjenopptatt av de som 
har vært dømt eller Riksadvokaten. 

Jeg gjentar min anmodning til Riksadvokaten om at han på påtalemyndighetens 
vegne ber om at Gjenopptakelseskommisjonen tar opp saken på nytt, og 
begjærer en dom i størrelsesordenen 6 måneders fengsel for Geir Arne 
Johansson, Jan Egil Myhre og Jeanett Myhre, uavhengig av om en av disse 
begjærer om ny behandling i Gjenopptakelseskommisjonen (hvilket jeg vel 
fortsetter at de gjør, dersom ikke Riksadvokaten gjør det).  

Jeg har selvsagt tenkt nøye på hvordan det kan ha seg at Riksadvokaten har 
sett vekk fra min påvisning av at statsadvokaten er på ville veier når han, fordi 
avdøde, formodentlig hadde et våkent øyeblikk etter slaget han fikk  i tinningen 
med slik kraft at ørebrusken sprakk på kvelden før han ble funnet død om 
morgenen. Den eneste forklaringen jeg kunne finne, var at jeg ikke klart nok 
hadde gitt uttrykk for dette overfor Riksadvokaten før han avslo begjæringen. 
Dessverre, for vurderingen av Riksadvokatens innsats, eller mangel på sådan, er 
ikke saken så enkel. I mitt brev av 11. desember 2014 til Riksadvokaten, som jeg 
vedlegger, peker jeg direkte på slaget fra Mona Tjemsland som dødsårsak.  



Jeg fokuserer her på at «Døden inntraff i tidsmessig sammenheng med stump 
vold fra en annen av de tiltalte», og sitere fra lagmannsrettsdommen at volden 
fra denne tiltalte ble beskrevet slik: 

«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» 

Dessverre la jeg til: 
«Det er ingen opplysninger i noen av dommene om [at] offeret var bevisst etter å ha 
mottatt dette slaget med en tung metallmanual.» 

For så vidt la jeg kanskje opp til at aktor i saken kunne påpeke at det fremkom i 
saken at offeret hadde et bevisst øyeblikk etter slaget med før døden inntraff. 
Han gir denne medisinsk-faglige vurdering, dette beviser at slaget fra Mona 
Tjemsland ikke kunne være årsak til dødsfølgen. 

Jeg tror ikke at jeg på dette tidspunkt hadde gravet meg fram til artikkelen i 
Journal of Clinical Pathology 1980 s. 1132-1145 med nøye studium av 151 tilfelle 
av stump vold i sivile sammenhenger som dokumenterer at de fleste som får en 
hodeskade som medfører døden innen 6 timer har en fullstendig klar periode 
etter skaden  (55 skadelidte, eller 38 % av de undersøkte tilfelle) eller delvis 
klar periode (33 skadelidte, eller 22 % av de undersøkte tilfelle) etter skaden, 
men før døden inntreffer. Det er derfor vesentlig mer vanlig at en skadelidt 
med hodeskade har et mer eller mindre klart øyeblikk etter skaden (88 
skadelidte, eller 70 % av tilfellene), enn at de ikke har det (60 skadelidte, eller 
30 % av tilfellene).  

Jeg ber om å bli trodd på at jeg først for etpar dager siden ble klar over at 
Gjenopptakelseskommisjonen hadde avslått begjæringen om gjenopptakelse. Jeg 
ville selvsagt ha fremkommet med dette prompte straks jeg hadde fått vite det. 

 Det har vel for så vidt ingen betydning. Hvis Riksadvokaten er overbevist om at 
Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse er feil, har han vel både rett og plikt 
til å forsøke å rette feilen, gjennom å be Gjenopptakelseskommisjonen om 
rettelse gjennom ny behandling. 

Når jeg nå blar gjennom sakens dokumenter (på en harddisk jeg heldigvis fikk 
brent sist jeg skiftet PC), ser jeg at advokatene til Jan Egil Myhre og Jeanett 
Myhre også motsatte seg at saken ble gjenopptatt. Det skyldtes kanskje det 
medisinske skjønn som aktor hadde uttrykt? Jeg vil gjennom kopi av denne 
korrespondanse til dem be om at de raskt toner flagg! Har de kontakt med sine 
tidligere klienter? Vil de medvirke til at dommen for legemsbeskadigelse med 
døden til følge skal oppheves, med erstatning for oversoning? Eller skal de 
gjennom pressen får råd om saken? 

 



Randaberg, 27. januar 2021 

 
H.r.advokat og konsul, emeritus, statsautorisert translatør 

 

 

 
 


