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Inge D. Hanssen rettskommentator 
Eneste forutsetning er at han holder seg unna kriminalitet. 
I september 2000 ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen siktet og 
varetektsfengslet for drapene i Baneheia i Kristiansand. Siden den endelige dommen i 
2002 har Kristiansen sonet 21 års forvaringsstraff. Nå har Høyesterett besluttet å 
løslate ham - og hva venter ham? 
Digitalisert samfunn 
For det første møter Viggo Kristiansen et helt annet samfunn enn det han tidligere 
opplevde som en fri mann. Han får mange utfordringer i vår tids digitaliserte samfunn. 
Da Kristiansen i sin tid tok bussen til byen fra familiens bolig på Eg, måtte han løse 
billett og betale kontant til bussjåføren. Det kan han ikke lenger. Nå ligger billetten på en 
app på telefonen. 
Han må lære seg internett for å det hele tatt å kunne leve et normalt liv. Kanskje hadde 
han i sin tid en bankbok med noen kroner på. Det er det ingen som har lenger; det er 
knapt en bankfilial igjen i Kvadraturen i hjembyen. Alt foregår på nettet - kontanter er 
for nittiåringer eller yngre stabukker. 
Dette er praktiske ting som det går an å lære seg. Utfordringene kan bli langt større på 
det menneskelige planet. 
Ifølge forsvarerne ønsker Viggo Kristiansen å leve et stille og rolig liv i hjembyen. Han 
tar i første omgang inn på gutterommet hjemme hos foreldrene inntil han klarer å skaffe 
seg jobb og egen bolig. Han skal allerede ha fått tilbud om jobb på et lager. 
Det er et fornuftig utgangspunkt. 
Steile fronter 
Drapene i Baneheia rystet sørlandsbyen. Selv om byens befolkning har tatt tilbake 
Baneheia og frykten for å oppholde seg der ikke lenger er til stede, så står meningene 
om Kristiansens skyld eller uskyld steilt mot hverandre fremdeles. Selv om flertallet i 
Gjenopptakelseskommisjonen har gjenåpnet saken hans og skyldspørsmålet skal opp til 
ny vurdering. Skulle Viggo Kristiansen allerede lørdag finne på å nyte solen og en softis 
på Markensgate, vil han neppe blitt møtt med hornmusikk og hurrarop. Til det er 
følelsene for sterke blant kristiansanderne. Men Kristiansen har sine støttespillere, folk 
som gjennom mange år har ment at han er uskyldig dømt. Først og fremst familien hans, 
men også andre i nærmiljøet.Politiet i Kristiansand er selvfølgelig oppmerksom på hvem 
som kommer tilbake, og Kristiansen har krav på samme sikkerhet som enhver annen 
borger av byen. 
De pårørende er skuffet 
De fleste familiemedlemmene til de drepte jentene, Stine Sofie Sørstrønen og Lena 
Sløgedal Paulsen, er bosatt i Kristiansand. De er overrasket og skuffet over at 
påtalemyndigheten har bestemt seg for at Kristiansen kan løslates. Naturlig nok. 
Nå er de redde for plutselig å møte ham på gaten eller på kjøpesenteret. Kanskje frykter 
de ham ikke så mye rent fysisk, men det er forståelig at de føler et intenst ubehag over å 
ha ham de mener er en av døtrenes drapsmenn, gående i nærmiljøet. Derfor har de bedt 
politiet ilegge ham kontaktforbud. 
Da den andre dømte i Baneheia-saken, Jan Helge Andersen, ble løslatt etter endt soning 
av dommen på 19 års fengsel, bosatte han seg på en helt annen kant av landet. 
De pårørende har hele tiden vært klar over at Kristiansen en eller annen gang måtte 
løslates fra fengsel. Nå er altså tiden kommet, og familiene til Stine Sofie og Lena må 
innse at Viggo Kristiansen ikke kommer til å bli satt i fengsel på ny - så sant han holder 
seg unna kriminelle handlinger. 



Hva som skjer videre etter at straffesaken mot Viggo Kristiansen ble gjenåpnet, er i 
første omgang opp til riksadvokaten. Han kan kaste kortene og be lagmannsretten 
frifinne Kristiansen fordi han mener at bevisene ikke holder til domfellelse. Det andre 
alternativet er ny tiltale, en ny sak med full bevisførsel for Borgarting lagmannsrett. Det 
er satt i gang ny etterforskning i regi av Oslo politidistrikt. Resultatet av denne kan få 
betydning for hvilken løsning riksadvokaten velger. 
Ikke ny straff 
Likevel, uansett resultat av gjenåpningen, er det lite trolig at Viggo Kristiansen kommer 
til å tilbringe én eneste natt mer bak fengselsmurene. Skulle han bli dømt i en eventuell 
ny rettssak, har han allerede sonet fengselsstraffen. Ingen kan dømmes til å sone to 
ganger for samme straffbare forhold. Forvaringsstraff er heller ikke noe aktuelt tema 
ved en eventuell ny domfellelse. 
Den muligheten forsvant da statsadvokatene meddelte lagmannsretten at det ikke 
lenger var nødvendig å holde Viggo Kristiansen innesperret av hensyn til 
samfunnsvernet. Viggo Kristiansen er en fri mann resten av livet dersom han holder seg 
unna kriminalitet. 

 


