
Gode folk,  

Jeg håper med dette brev å kunne interessere personer med stor faglig 
medisinsk tyngde til å kunne hjelpe meg med å rette på det jeg oppfatter som et 
klart justismord i Stavanger der 3 ungdommer ble dømt for frihetsberøvelse og 
legemsbeskadigelse med døden til følge til fengsel i 9, 5 og 5 år, som er sonet. 

Jeg er overbevist om at dødsårsaken var et slag med en metallmanual på 5,5 kg 
mot hodet som avdøde ble påført med slik kraft at ørebrusken sprakk av en 
jente som knapt nok var over den strafferettslige lavalder få timer før han ble 
funnet død om natten. Strafferettslig sett er saken for henne ferdig med saken 
med den korte samfunnsstraff som hun ble idømt og har sonet, uansett hva som 
måtte skje med de andre domfelte.  

Hovedfeilen med saken og straffedommene var at retten mottok muntlig 
forklaring om dødsårsaken fra en av to leger som var engasjert av politiet som 
obdusenter. Han forklarte seg som vanlig vitne i tingretten og som sakkyndig 
vitne i lagmannsretten, men ikke som rettsoppnevnt sakkyndig i noen av 
domstolene. Han var ikke rettsoppnevnt sakkyndig, men ble visst feilaktig 
oppfattet som det.  

Jeg er overbevist om at obdusentene reagerte kraftig (og naturlig) på de 
tallrike skader som obduksjonen avdekket, og at det har medvirket til at noe av 
den nøkterne vurderingsevne som de sikkert hadde og som oppdrag til en 
sakkyndig med forsikring som sakkyndig ville ha sikret.  

Timingen har også hatt betydning, tror jeg. På tidspunktet for obduksjonen 
forelå det ikke i politiets dokumenter, som var tilgjengelig for obdusentene, 
noen opplysninger om det slag som er beskrevet ovenfor, og om jeg er 
overbevist om at er dødsårsaken. Slaget jeg jeg tror var dødsårsaken fremkom 
først under straffesaken i tingretten og lagmannsretten, lenge etter at 
obdusentene hadde trukket sine konklusjoner. De var da ikke kjent meg det 
slaget som er beskrevet ovenfor. Den av de to obdusentene som fremsto som 
vitne i domstolene – en meget erfaren sykehuslege – var åpenbart uvillig til å 
revurdere det standpunkt som han og en amanuensis ved UIB hadde gitt uttrykk 
for i sin obduksjonsinnberetning. Tiden ikke tillot åpenbart ikke at han fikk 
konferere med den andre obdusent før han fremsto som sakkyndig i retten, selv 
om han egentlig bare var vitne.    

Selv om han ikke kan få unnskyldning for dette på Dommens Dag, er jeg ikke i 
tvil om at hovedansvaret for sakens skjeve utvikling ligger hos de med juridisk 
utdannelse – dommere og forsvarere. Om de siste bemerkes at de har vært 
uvillige til å medvirke til å rette på det åpenbare justismord de har medvirket 
til, også etter at jeg hadde tatt opp saken for «hovedmannen». Mitt inntrykk er 
at det for dem har vært – og er - viktigere å forsvare seg mot berettiget 



kritikk mot de åpenbare feil de her gjort i saken enn å sikre en endelig 
rettferdig avgjørelse for sine klienter.  

Det siste som skjedde i saken før jeg ble innlagt for sepsis på Stavanger 
Universitetssykehus for 4 uker siden, var mitt brev av 29. mars 2021 til 
Riksadvokaten med anmodning om at han på eget initiativ tok opp saken med 
tanke på omgjøring (dokument «20210329 Brev til Riksadvokaten - Kampen-
saken.pdf» - når man har åpnet mitsem-blogg.com/Kampen-saken) er datoen 
20210329 søkeord som raskt åpner riktig dokument med Ctrl-F.) 

Dette brev, og alle dokumenter av betydning, inklusive obduksjonsrapporten, 
rettsavgjørelsene og korrespondanse av betydning er inntatt i bloggen, 
http://www.mitsem-blogg.com/441272026 (Kampensaken). Jeg viser særlig til 
dokument «20210215 Kampensaken - et godt dokumentert justismord.pdf».  

Jeg er overbevist om at saken før eller senere vil bli gjenopptatt av en av de 
domfelte, selv om «hovedmannen» har veket tilbake for dette, selv med advokat 
John Christian Elden som forsvarer, av frykt for nok en gang å bli hengt ut i 
pressen og rettssalen som en hensynsløs person som fikk de andre med seg på 
forferdelige handlinger. Dette til tross for at han i virkeligheten var den eneste 
som tok seg av avdøde på et tidspunkt da alle andre, inklusive hans familie, 
vendte ham ryggen.  

Jeg opplever at det eneste jeg har manglet i min argumentasjon er støtte fra 
noen med utvilsom medisinsk sakkyndighet om at saken bør gjenopptas. Jeg 
retter derfor dette åpne brev til personer med utvilsom medisinsk fagkyndighet 
i fakultetene for medisin ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø i håp om 
at noen kan bidra med 

1. Faktiske opplysninger om lignende medisinske tilfelle som kan belyse 
problemstillingen 

2. Forslag til avklaring av saken. 

Det beste ville selvsagt være om du, eller noen du har kontakt med, kan gi 
uttrykk for hva du/dere mener om de medisinske spørsmål som saken reiser, 
som kan inntas i min blogg med navn og det hele!  

Den korteste vei inn i sakskomplekset er formodentlig dokument «20210215 
Kampensaken - et godt dokumentert justismord.pdf». Mitt siste brev til 
Riksadvokaten er dokument «20210329 Brev til Riksadvokaten - Kampen-
saken.pdf».  

Jeg hører svært gjerne fra deg  

Randaberg, 30. april 2021 



 
H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 

 


