
Kampen-saken – et vel dokumentert justismord! 
Husker du Kampen-saken i Stavanger? 

Peder Ås, var 28 år og soialklient da han døde. Ifølge dommen ble han pint til 
døde av en venn, Nils Elvebakken, 26 år og søskenparet Lars Holm, 26 år, og 
Ellen Holm, 18 år. De leiet i fellesskap en leilighet på Kampen i Stavanger med 
støtte fra   Stavanger kommune.  Ellen Holm var forlovet med Nils Elvebakken 
og var høygravid. Nils Elvebakken og søskenparet Holm ble dømt for 
frihetsberøvelser og legemsbeskadigelse med døden til følge overfor Peder Ås. 
Nils Elvebakken fikk fengsel i 9 år og søskenparet Holm fikk straff av fengsel i 
5 år. De ble også dømt til å betale kr. 200.000 i erstatning til hver av 
foreldrene til Peder Ås.  

Straffesaken omfattet også to venninner som en tid flyttet inn i leiligheten. 
Marte Kirkerud, 25 år, fikk en betinget dom på 6 måneders fengsel for skjerpet 
legemsfornærmelse overfor Peder Ås. Lene Vold, som bare var 15 år, fikk 420 
times samfunnsstraff for skjerpet legemsbeskadigelse overfor Peder Ås.  

Nils Elvebakken og Ellen Holm anket til lagmannsretten, uten at det medførte 
noen endring av dommen.  

Jeg har tatt inn en rekke dokumenter i saken i bloggen https://www.mitsem-
blogg.com/441272036, som er en del-blogg under mitsem-blogg.com. Der har 
alle dokumenter en dato i det åttesiffer-system som jeg håper vil bli norsk 
standard (4 siffer for året, 2 siffer for måneden, og 2 siffer for ukedagen).  
Jeg har ikke gjort noe forsøk på å anonymisere dommene i tingretten (dokument 20110701) 
eller lagmannsretten (dokument 20120208). Datoene i mine blogger er søkebegreper når man 
er inne i en del-blogg, og et bestemt dokument kan finnes på et øyeblikk med å trykke på 
Ctrl-F og skrive datoen (i 8-siffer-systemet) i den søkemeny som åpner seg øverst til høyre på 
skjermen.  

Jeg har ovenfor brukt fiktive navn på de domfelte. Jeg finner ingen grunn til å 
unnlate å ta med navn på dommere, påtalerepresentanter, leger og advokater, 
selv om jeg anklager dem for grove brudd på grunnleggende 
rettssikkerhetsprinsipper.  
Det gjelder særlig advokat Atle Helljesen, som var forsvarer for Nils Elvebakken, som fikk 9 
års fengsel. Minst to år etter at han hadde trukket seg som forsvarer for Nils Elvebakken, som 
måtte finne en annen advokat i lagmannsretten, fikk han, i likhet med andre advokater i saken 
kopi av en e-post fra meg av 9. november 2014 kl. 15:38 (del av dokument 19860530) til 
statsadvokaten der jeg ber påtalemyndigheten om å begjære gjenopptagelse av Kampen-
saken, fordi dødsfølgen ikke var forårsaket av de som fikk fengselsstraff. Det førte til at 
advokat Atle Helljesen, som sikkert var den travleste advokat i Stavanger, skjøv alt annet til 
side og begynte en voldsom aktivitet i saken med brev (også del av dokument 19860530) 
neste dag kl. 11:59, 16:59 og 20:11, med kopi til statsadvokaten, gjenopptakelses-
kommisjonen og til den rettsmedisinsk kommisjon, med det uttrykte formål å hindre at saken 



ble gjenopptatt. Det var det mest eklatante brudd på god advokatskikk jeg hadde støtt på, 
inntil Gauselstraen-saken, http://www.mitsem-blogg.com/433744267, der advokat Atle 
Helljesen er bjellesau for en håndfull advokater som tilsynelatende på grunn av høye salærer 
har glemt sitt advokatløfte om alltid å fremme rett og hindre urett.  

Er det ikke justismord når viktige 
rettsikkerhetskauteler blir ignorert? 
Kampen-saken handlet om lang og forferdelig seigpining som de domfelte 
utsatte Peder Ås for. Han var et par år eldre enn Nils Elvebakken. Leiligheten 
var gjennom flere uker ble preget av festing, der seigpining av Peder Ås 
åpenbart var høydepunkter.   

Det fremstår for meg som om dommerne og andre deltakere i saken, helt opp til 
og inklusive Riksadvokaten og Den Rettsmedisinske Kommisjon har tatt farvel 
med sin saklige dømmekraft, sikkert påvirket av de domfeltes forferdelige 
handlingene mot Peder Ås. Disse kunne ikke unnskyldes på noen måte, og 
fortjente en streng straff. Men, disse handlinger var ikke dødsårsaken!!! 
Grusomheten av de domfeltes handlinger mot offeret er den eneste grunnen jeg 
finner for at dommerne har sagt farvel til sin vanlige, nøkterne vurderingsevne i 
saken.  

Det er ikke vanskelig å dokumentere at saken er et klart justismord, for så vidt 
som domstolene, med støtte fra alle som har vært involvert, har sagt farvel til 
viktige rettsprinsipper i norsk strafferett. Et slikt prinsipp er at man ikke kan 
dømme noen for komplekse saksforhold som krever sakkyndighet, uten at 
sakkyndige har vært oppnevnt og har forklart seg for retten. Sakkyndige skal 
også avgi en egen forsikring, før de uttaler deg om saken – det holder ikke med 
den vanlige forsikring som alle vitner skal avgi. 

Jeg tror ikke noen med juridisk embetseksamen, i etterpå-klokskapens kranke 
lys, vil godta at en domstol helt kan unnlate å forholde seg til viktige 
rettssikkerhets-prinsipper, uansett hvor forferdelig de domfeltes handlinger 
har vært! 

Sakkyndige psykologer, men ingen lege, i retten 
Også om forsvarsadvokater og dommere glemte reglene om at man må ha 
sakkyndige i en sak som dette, burde de ha blitt minnet om disse av at to 
psykologer var oppnevnt som sakkyndige. Begge var til stede sammen under hele 
saken i tingretten (7 dager) og i lagmannsretten (6 dager), til sammen (for de 
to) 26 dager og 168 timer, for å gi retten råd om de tiltaltes evnenivå. At det 
var under gjennomsnittet, uten at det fritok for straff, trengte man neppe 
sakkyndige for å fastslå.  



En av de to obdusentene var til stede i tingretten i 55 minutter og i 
lagmannsretten i 46 minutter. Hvordan kan det ha seg at erfarne dommere og 
forsvarsadvokater ikke innså at her var det et misforhold? 

Den mulige dødsfølgen av handlingene fra de tiltalte overfor Peder Ås var, og 
er, ytterst tvilsom, og avhang av avanserte medisinske undersøkelser og 
vurderinger som krevde lange forklaringer. Jeg vil gjerne se den advokat eller 
lege som i dag ikke er enig i at retten burde ha oppnevnt medisinsk sakkyndige 
for dette spørsmål, der flere scenarioer synes mulige. Likevel, det er et 
beklagelig faktum at medisinsk sakkyndige ikke var oppnevnt og at den tid som 
en av obdusentene fikk som vitne i retten på langt nær var tilstrekkelig til å gi 
en forklaring på de komplekse medisinske forhold som var nødvendig for å 
avklare dødsfølgen.  

Stavanger politikammer tilkalte to leger som obdusenter da Peder Ås ble funnet 
død på Kampen 13. august 2010. De avga en rapport, utført 14. august 2010 
dagen etter at de var tilkalt av politiet, «Obduksjonsberetning rettsmedisinsk», 
Det er et omfattende dokument, nesten 3 Mb i Word-utgaven og over 20 Gb i 
PDF-utgaven. Så vidt jeg kan se, inneholder den ikke ordet «sakkyndig» noe 
sted, men bærer preg av betydelig medisinsk innsikt som vel nesten var 
nødvendig bare for å lese dokumentet! 

I avsnittet om tegn til ytre vold, skriver obdusentene: «Det er påvist en 
betydelig skade av det ytre øre på venstre side…»  Rapporten konkluderer med 
at «Det er ikke blitt påvist en entydig umiddelbar dødsårsak. Avdøde bærer 
preg av over noe tid å ha blitt påført tallrike ytre skader som følge av ulike 
former for ytre vold…. Ingen av skadene er alene dødelige…». 

Da obdusentene trakk denne konklusjon hadde de så vidt jeg kan se, bare 
politidokumentene. De hadde således ikke tilgang til de forklaringer som 
fremkom i retten (både i tingretten og lagmannsretten) om det slag jeg er 
overbevist om at er dødsårsaken. De var det bare psykologene og retten som 
fikk høre. Det fremgår av dommene at Lene Vold (hun som fikk samfunnsstraff) 
først i retten forklarte at hun tildelte Peder Ås et slag med en metallmanual på 
5,5 kg mot øret med slik kraft at ørebrusken ble knust. Til politiet nektet hun 
for å ha slått avdøde. Forklaringen som hun avga i retten fikk ikke obdusenten 
høre. Han hadde, så vidt jeg kan konstatere av dokumentene, bare 
politiforklaringen til Lene Vold, der hun benektet at hun hadde slått Peder Ås. 
Slaget er heller ikke nevnt i de ellers fyldige avis-referatene fra rettssaken, 
jfr. dokument 20120107.  

Stump vold mot hodet 



Selv om jeg i dette dokument legger hovedansvar for misæren på dommerne og 
forsvarsadvokatene, vil jeg ikke unnlate å bemerke dette:  

Sump vold mot hodet er en klassisk dødsårsak, som det ofte konkluderes med 
selv om det ikke foreligger fysiske skader etter voldsutøvelsen. Jeg er ikke 
kjent med noen annen sak der «det samlede skadeomfang, i kombinasjon med 
utmattelse, sannsynlig dårlig væskeinntak, infeksjoner og nyresvikt» har vært 
angitt som dødsårsak.  

Valget mellom dette komplekse årsaksforhold som ellers er ukjent i 
strafferetten, og stump vold mot hodet som dødsårsak, er ikke bare et 
medisinsk spørsmål. Her kommer også det rettslige hovedprinsipp inn. Det 
rettslige hovedprinsipp er at ingen må dømme i et alvorlig forhold som dette, 
hvis det foreligger rimelig tvil. Det må være lov å konstatere at hvis en domstol 
må velge mellom det komplekse og en ellers i rettspraksis ukjent dødsårsak, 
«det samlede skadeomfang», i forhold til det velkjente «stump vold mot hodet», 
som in casu etterlater knust ørebrusk, må domstolen ut fra prinsippet om at 
rimelig tvil utelukker domfellelse velge bort «det samlede omfang» av skader 
som ikke i seg selv er dødelige, og velge det som alle vet er dødelig, når man er 
kjent med et tilfelle av stump vold mot hodet som uten rimelig tvil kan være 
dødelig i seg selv.  

Den eneste som på medisinsk grunnlag har avvist at slaget in casu kunne være 
dødsårsaken, er aktor i saken, når han i brev av 10. mars 2015 gjengir det klart 
uetiske forsøk fra Peder Ås tidligere forsvarer på legge hindringer i veien for 
mulig gjenopptakelse av sin tidligere klients sak, og skriver: 

«Mitsem hevder i sitt brev at de foreligger ‘et klart justismord’ fordi det ikke er noe som 
tyder på at en av legene som foretok obduksjonen «var kjent med det som fremkom i 
vitneforklaringer» om den stumpe vold som utvilsomt var dødsårsaken. «Den stumpe vold» 
som Mitsem beskriver og som i følge Mitsem utvilsomt var dødsårsaken, var et slag med en 
manual foretatt av en av de siktede om kvelden den 12. august 2010. 

Utkastet til det første manuskript som var vedlagt Mitsems brev, ble av Mitsem sendt til de 
som var forsvarere i saken. En av forsvarerne opplyste til Mitsem at forsvarerne i saken var 
fullstendig oppmerksom på det slag Mitsem fokuserer på, og at forsvarerne hadde vurdert 
nøye de spørsmål som Mitsem reiste.» 

Jeg tillater meg også å reise spørsmålet om det er riktig at påtalemyndigheten 
søker å dra nytte av klart uetisk opptreden av en tidligere forsvarsadvokat som 
flere år etter at han har hatt noe med saken å gjøre faller en tidligere klient i 
ryggen slik det her har skjedd med påstander riksadvokaten ellers ikke ville 
hatt kjennskap til.  



Det er ellers en kjent sak at stump vold mot hodet kan være dødsårsak, også om 
volden ikke etterlater spor. Her var sporene meget tydelige, med knust 
ørebrusk. 

Aktor i saken avviser i det som fremstår som den eneste sakkyndige medisinske 
vurdering i saken, at det slag som etter min mening var dødsårsaken kunne ha 
betydning, da Peder Ås hadde en klar periode etter slager og bl.a. snakket med 
et vitne. Siden aktor var den eneste, så vidt forstås, som har uttalt seg om 
dette i saken, kan man kanskje ikke undre seg over at de tiltalte ble dømt for 
noe en annen hadde gjort.   

Jeg undrer meg over at Riksadvokaten uten videre har lagt til grunn den 
medisinske vurdering fra aktor. Har han ikke folk i sin stab med medisinske 
sakkyndighet? Bør han ikke skaffe seg det, eller bør han ikke innhente råd fra 
noen med medisinsk sakkyndighet når det er behov for det? 

Det faktiske forhold er at der er mer vanlig at folk som dør av stump vold mot 
hodet har en klar periode mellom volden og døden, enn det motsatte. En klar 
periode etter slaget, men før døden, er derfor ikke noe bevis for at slaget ikke 
kan ha vært dødelig, slik aktor åpenbart har trodd, og kanskje fått 
Riksadvokaten med på! 
I Journal of Clinical Pathology 1980 s. 1132-1145 fremgår det (i min omskrivning): 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). 

Den medisinske vurdering fra aktor i brevet til Riksadvokaten som rådet mot 
gjenopptakelse, er derfor det rene pølsevev, og bør ikke i et rettssamfunn som 
det norske danne grunnlag for avvisning av gjenopptakelse av en sak der 3 
uindommer feilaktig er dømt til sammen 19 års fengsel i en sak der det ikke var 
oppnevnt sakkyndige som kunne følge hele saken!   

Hovedfeilen – ikke medisinsk sakkyndighet 
Det er vel ingen med fagkunnskap som vil være uenig i at Kampen-saken hadde 
en grov saksbehandlingsfeil, ved at medisinsk sakkyndige ikke var oppnevnt med 
de rettigheter og plikter en sakkyndig ville ha, herunder å følge hele saken i 
retten, snarere enn noen stusselige minutter. Det var en grov 
saksbehandlingsfeil, som alene bør føre til gjenopptakelse av saken, med 
oppnevnelse av to medisinsk sakkyndige. 

Forut for den dom som må oppheves, hadde en av obdusentene forklart seg som 
vanlig vitne i tingretten i 55 minutter. I lagmannsretten forklarte han seg i 46 



minutter som såkalt sakkyndig vitne (som retten kan oppnevne for å skape 
balanse der en av partene vil føre et vitne med sakkyndighet – det er det eneste 
som står loven om sakkyndige vitner). Han overhørte ingen forklaringer i retten! 

Det er ellers retten som skal oppnevne sakkyndige i saker der dette er 
nødvendig. I etterpåklokskapens kranke lys er det vel ingen som vil bestride at 
man i denne sak hadde behov for to medisinsk sakkyndige, som bør oppnevnes 
når saken gjenopptas.  

Jeg antar at det var grusomheten i de tiltaltes handlinger mot avdøde som er 
årsaken til at mange, helt opp til Riksadvokaten og til Den Rettsmedisinske 
Kommisjon, later til å ha sagt farvel til sin nøkterne dømmekraft i saken. Jeg 
skjønner ikke helt hvorfor Den Rettsmedisinske Kommisjon har gitt et stempel 
med godkjennelse av det om fremstår som en uttalelse av leger som ikke har 
vært oppnevnt som sakkyndige av en domstol eller andre myndigheter som etter 
loven kan oppnevne sakkyndige. 

Det må kunne betegnes som klart justismord når 3 ungdommer får til sammen 19 
års fengsel, for et komplekst medisinsk forhold, uten at en eneste sakkyndig har 
vært oppnevnt og har hørt noen forklaringer om hva som skjedde før offeret 
døde.  
Jeg er kjent med at de to obdusentene i saken har tatt det meget unådig opp at jeg har stilt 
spørsmål ved deres medvirkning i saken. Det er ikke første gang jeg har pådratt meg vrede fra 
leger. Jeg ble anklaget for å ha en form for hysteri når jeg i 1976 gikk til søksmål for en 
pasient mot Sentralsykehuset i Rogaland og krevde kopi av hans sykejournal.  Vi tapte så det 
sang i byretten, og anket. Saken gitt rett til Høyesterett, og der vant vi i den av alle jus-
studenter velkjente sykejournaldommen, Rt. 1977 s. 1035. Senere var jeg i konflikt med 
medisinsk sakkyndige i tallrike backlash-saker. Jeg ble nok heller ikke velsett når jeg i Lov 
og Rett 2004 s. 175 skrev artikkelen «En rettsskandale – og rettingsarbeidet» om de mange 
som var dømt for seksualforbrytelser på grunn av feilaktig medisinsk vurdering av småbarns 
kjønnsorganer.  

I Kampen-saken er det ikke først og fremst legene jeg bebreider. Her er det 
først og fremst juristene som har gjort grove feil. At domstolen oppnevner to 
psykologer til å gi retten råd gjennom endeløse muntlige forklaringer om noe 
som alle fornuftige folk med en viss livserfaring kunne vurdere, vil jeg ikke 
kritisere. Men det er grunnlag for skarp kritikk av dommere og andre aktører 
(særlig forsvarsavokatene) for at de ikke sikrer sakkyndige vurderinger på den 
måten loven og rettspraksis har fastsatt for hovedspørsmålet i saken, de 
tiltaltes ansvar for dødsfølgen! 

Forsvarsadvokatene kommer ikke særlig godt ut av saken, etter min vurdering. 
Jeg sikter ikke bare til at advokat Atle Helliesen brukte tid og krefter på å 
ødelegge for sin tidligere klient lenge etter at han hadde noe å gjøre med saken. 
Jeg stusset jo også når en av forsvarerne i tingretten, og den eneste 



forsvareren om deltok i anken til lagmannsretten, uttalte til Aftenbladet når 
dommen var falt i tingretten, at dommen var som man måtte vente. 

Det har sikkert heller ikke hjulpet at ingen av advokatene i tingretten så langt 
har vært interessert i å delta i en gjenopptakelsessak, med krav om oppnevnelse 
av medisinsk sakkyndige, osv.  

Da Nils Elvebakken, etter råd fra meg, bestemte seg for å begjære 
gjenopptakelse, så jeg det som min oppgave å finne en praktiserende advokat til 
å følge opp saken.  
Jeg hadde latt min advokatbevilling utgå da spørsmålet om å bestride dommen ble tatt opp, 
for å satse på mitt translatørfirma, som ble størst i Norge.   

Nils Elvebakken var svært uheldig, enda en gang. Jeg foreslo en advokat, som 
den gang drev sammen med to av de mest eksponerte forsvarsadvokater i 
landet. Nils Elvebakken var så uheldig at advokaten ikke merket seg med en frist 
som Gjenopptakelseskommisjon hadde satt. I prinsippet skulle ikke det hindre 
gjenopptakelse når vektige grunner taler for det – man leser jo stadig om saker 
som kreves gjenopptatt gang etter gang,  

 


