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Artikkelen tar opp spørsmål foranlediget av gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse i 
Baneheia-saken, som med dissens 3–2 gjenåpnet straffesaken mot Viggo Kristiansen. 
Først presenteres en analyse av gjenåpningsvurderingen av om nye bevis «synes egnet til 
å føre til frifinnelse», jf. strpl. § 391 nr. 3. Deretter argumenteres det for at det hefter noe 
paradoksalt over visse dissenser etter dette vurderingstemaet. Til slutt gis en kritikk av 
kommisjonens, og særlig mindretallets, vurderinger i saken. 
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1 Innledning 
Den 18. februar 2021 besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker å gjenåpne 
straffesaken mot Viggo Kristiansen i den mye omtalte Baneheia-saken.1. Et flertall på tre 
medlemmer fant at det forelå nye bevis i saken som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. 
straffeprosessloven (strpl.) § 391 nr. 3. Et mindretall på to konkluderte med at vilkårene for 
gjenåpning ikke var oppfylt. 

Det er ikke uvanlig at kommisjonen treffer avgjørelser under dissens. At slike kan forekomme, er 
også lovens forutsetning. Kommisjonens saker skal som hovedregel behandles av alle dens fem 
medlemmer, og avgjørelsen treffes da med alminnelig flertall, jf. strpl. § 399 andre punktum og § 
395 tredje ledd andre punktum. Det kan allikevel spørres om det ikke hefter noe paradoksalt – noe 
(tilsynelatende) fornuftsstridig – ved en slik dissens. Vurderingen av om nye bevis er egnet til å føre 
til frifinnelse, vil involvere en hypotetisk vurdering. En sak skal gjenåpnes om det er en rimelig 
mulighet for at andre mennesker – dommerne i en eventuell ny sak – ville stemt for frifinnelse på 
bakgrunn av de nye bevisene. Og det synes vanskelig, på rasjonelt vis, å benekte at det er en rimelig 
mulighet for at andre mennesker ville ha stemt for frifinnelse, når det er andre mennesker i 
kommisjonen (sågar et flertall) som anser bevisene for å være (potensielt) frifinnende. Rasjonaliteten 
ved slike dissenser generelt, og ved dissensen i Baneheia-saken spesielt, er blant de temaer jeg vil 
belyse i denne artikkelen. 

Jeg begynner med å gi et riss av Baneheia-saken i punkt 2. Deretter analyserer jeg vurderingen av om 
nye bevis synes egnet til å føre til frifinnelse, i punkt 3. I punkt 4 forklarer jeg paradokset nærmere, 
blant annet ved å trekke inn filosofiske diskusjoner om høyere-ordens evidens. Deretter analyserer 
jeg kommisjonens vurderinger i punkt 5. Den dominerende årsaken til dissensen er, slik jeg leser 
rapporten, ikke at flertallet og mindretallet hadde ulike syn på bevisene i saken. Det utslagsgivende 
er fraksjonenes tilnærming til vurderingen og deres forståelse av sakens historiske kjensgjerninger. 
Mindretallets vurdering er etter mitt skjønn ikke bare lite overbevisende, men også i strid med 
Høyesteretts føringer. Det er også enkelte mer gjennomgripende svakheter ved rapporten som jeg 
vil belyse, og jeg avrunder med å spørre (punkt 6) om vi kan ha tillit til at kommisjonen utfører sitt 
viktige samfunnsoppdrag på en kompetent måte. 

 
1 Sak GK-2020-82. 



2 Baneheia-saken 
Saken gjaldt drap og voldtekt av to jenter på henholdsvis 8 og 10 år, begått 19. mai 2000 i Baneheia, 
utenfor Kristiansand sentrum. De to tiltalte, Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, ble funnet 
skyldig i byretten og lagmannsretten.2 I dommen fra lagmannsretten, som var satt med lagrette, ble 
Kristiansen under straffutmålingen beskrevet som hovedmannen og initiativtaker til forbrytelsene.3 
Han ble dømt til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år, mens Andersens straff ble fastsatt til 
fengsel i 19 år.4  

Andersen har tilstått at han var delaktig i forbrytelsene, og det er funnet DNA-bevis som bekrefter 
dette. Kristiansen har på sin side hele tiden hevdet sin uskyld, men har blitt implisert i saken 
gjennom Andersens forklaringer. Det er ingen troverdige holdepunkter for at andre enn de to kan ha 
vært involvert. Vi kan derfor legge til grunn, som en rimelig antagelse, at vi her står overfor kun to 
alternative hypoteser: Forbrytelsene ble enten begått av Andersen alene, eller av de to i fellesskap. 

Detaljene i sakens bevismateriale kan ikke bli gjennomgått her.5 Jeg nøyer meg med å kort skissere 
innholdet i de bevisene jeg oppfatter som sentrale for vurderingen av Kristiansens skyld. Foruten 
forklaringen til Andersen og Kristiansens egen forklaring dreier dette seg om det jeg vil omtale som 
«karakterbeviset», «DNA-beviset» og «mobilbeviset». Alle disse er komplekse bevis: De to 
forklaringene består av flere forklaringer som igjen inneholder en rekke utsagn, DNA-beviset består 
av en rekke biologiske sporprøver og tilhørende analyser og sakkyndiges fortolkninger av disse, osv., 
men å referere til bevisene under ett er en hensiktsmessig forenkling. 

Andersens forklaring:6 Ifølge Andersen møtte han og Kristiansen de to jentene da de var på vei hjem 
etter å ha badet på badeplassen i tjernet 3. Stampe. Jentene hadde avsluttet badingen ca. kl. 19.00. 
De ble lokket inn på en sti som leder opp mot et avsidesliggende område, ved at Kristiansen spurte 
om de kunne hjelpe til med å finne en katt med kattunger som angivelig skulle befinne seg et stykke 
utenfor stien. Der ble de to truet med kniv og passivisert av Kristiansen. Han voldtok så den ene 
jenta mens Andersen satt på en stein noen meter unna, for det meste av tiden med ryggen til. 
Kristiansen truet så Andersen til også å forgripe seg på henne, før han selv forgrep seg på nytt. 
Kristiansen forgrep seg deretter på den andre jenta. Etter at de to hadde kledd på seg, drepte han 
henne ved å stikke henne med kniven. Dette ledet til et basketak mellom de to tiltalte. Kristiansen 
truet Andersen og krevde at Andersen skulle ta livet av den andre jenta. Det gjorde han etter å ha 
fått overlevert kniven fra Kristiansen. Likene av de to jentene ble deretter skjult under noen grener 
av krypfuru og 25 avkuttede einerkvister. Øvrige spor ble fjernet ved at de strødde løv og annet 
nedfall fra trærne over området, og ved at jentenes badetøy og andre gjenstander ble tatt med fra 
åstedet og deretter henholdsvis skjult i nærliggende terreng eller kastet i en søppeldunk et annet 

 
2 TKISA-2001-374; LA-2001-980-1.  
3 LA-2001-980-1 s. 8 (sidetall etter utskriften fra Lovdata). 
4 Kristiansens anke over straffutmålingen ble nektet fremmet ved kjæremålsutvalgets beslutning 24. april 
2002; Andersens anke ble forkastet ved Høyesteretts kjennelse i Rt. 2002 s. 993. Andersen har sonet ferdig sin 
straff; Kristiansen hadde kun få måneder igjen av sin da han, med hjemmel i strpl. § 452 andre ledd, ble løslatt 
ved Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juni 2021 i HR-2021-1186-U. 
5 For partenes forståelse av bevisene, se deres anførsler i GK-2020-82 s. 41–228. Bevismaterialet i saken har 
også vært detaljert fremstilt i bokform og i en sannkrim-dokumentar på TV: Bjørn Olav Jahr, Drapene i 
Baneheia : To historier. En sannhet., Pitch Forlag, 2018; Baneheia – kampen om sannheten (Discovery+, 2021). 
6 Fremstillingen av bevisene i saken bygger hovedsakelig på byrettens fremstilling, som er betraktelig mer 
detaljert enn mitt korte resyme, og ifølge lagmannsrettens dom også dekkende for det som kom frem under 
ankeforhandlingen. Se TKISA-2001-374 s. 4–9 (sidetall etter utskriften fra Lovdata); LA-2001-980-1 s. 8. 



sted i Baneheia. Noe senere, sannsynligvis noe etter kl. 20.00, møttes de to igjen, utenfor 
Kristiansens bolig.  

Det at Andersen pekte ut sin beste venn, den dominante i kameratforholdet, har vært ansett å støtte 
opp under hans forklaring. Det at forklaringen ble til etter at politiet hadde stilt ledende spørsmål 
om hvorvidt Andersen selv kunne være et slags offer i saken, og at han gjentatte ganger endret sin 
forklaring, blant annet med hensyn til hvilken av de to jentene han hadde forgrepet seg på, hører til 
de momenter som svekker bevisverdien.7 

Kristiansens forklaring: Kristiansen hevder at han traff Andersen ved Svarttjønn (som ligger nord i 
Baneheia, ikke langt fra Kristiansens hjem) ca. kl. 18.00 den 19. mai, og at han deretter dro hjem og 
oppholdt seg i sin redskapsbod («bua») frem til Andersen kom innom noe etter kl. 20.00.  

Også Kristiansen endret sin forklaring. Han fortalte ikke umiddelbart at han hadde vært i Baneheia 
tidligere på den aktuelle dagen, og var ikke konsekvent i tidfestelsen av når Andersen kom innom.  

Karakterbeviset: I byretten ble Kristiansen også dømt for å ha hatt utuktig omgang med en jente på 
6–8 år da han selv var 15–17 år gammel. Han ble også dømt for skremmende eller plagsom atferd 
overfor en kvinne ved at han en rekke ganger hadde klatret opp på altanen utenfor hennes leilighet 
for å kikke inn gjennom vinduet når hun skulle legge seg. Disse forholdene erkjente han. Han var 
også tiltalt for å ha hatt utuktig omgang med den fornærmede jentas 2 år yngre bror. Dette nektet 
han for, og han ble frifunnet for dette forholdet av lagretten, men senere idømt oppreisningsansvar 
av lagmannsretten.8 Ved pågripelsen av Kristiansen ble det beslaglagt pornografiske blader og filmer 
samt action- og krigsfilmer med brutalt innhold. I retten var det også flere vitner som forklarte seg 
om Kristiansens plagsomme atferd og seksualiserte slengbemerkninger til kvinner i nabolaget.  

DNA-beviset: Analyser av biologiske spor fra åstedet har resultert i en fullstendig DNA-profil som 
stemmer overens med Andersens DNA. Det er aldri blitt påvist en full DNA-profil som svarer til 
Kristiansens DNA. Ved analyse av prøver tatt fra de fornærmede ble det antatt påvist et meget 
begrenset funn av DNA som ikke var forenelig med Andersens. Ifølge den sakkyndiges uttalelse i 
byretten gav dette sikker bekreftelse på at det i de innleverte prøver var celler fra to forskjellige 
menn. Nyere sakkyndige vurderinger har rokket ved denne konklusjonen, og anser DNA-beviset i dag 
som tilnærmet nøytralt med hensyn til spørsmålet om det var én eller flere gjerningsmenn. 

Mobilbeviset: Kristiansens mobiltelefon mottok en SMS kl. 18.55 og sendte en SMS kl. 18.57. 
Deretter mottok den en SMS kl. 19.24 og sendte en SMS kl. 19.37. Alle meldingene ble sendt over 
basestasjonen EG_A. Telenors målinger viste at denne, som dekket Kristiansens bolig, først slo inn 
ca. tre hundre meter nord for åstedet, som hadde dekning via andre basestasjoner. Beviset gir en 
sterk indikasjon for at Kristiansens mobiltelefon ikke kunne ha befunnet seg på eller omkring åstedet 
på de fire tidspunktene.  

Dette var den femte begjæringen om gjenåpning av straffesaken mot Kristiansen som kommisjonen 
behandlet.9 Begjæringen, som ble oversendt kommisjonen 18. juni 2017, var begrenset til å gjelde 
domfellelsen etter tiltalepostene om drap og voldtekt av de to jentene.10 Som vedlegg til 
begjæringen fulgte en rapport som gjennomgikk mobilbeviset og tidligere sakkyndige rapporter 

 
7 Frode Helmich Pedersen konkluderer i «Domsfortellingens plausibilitet. En analyse av rettens fortelling i 
Baneheiasaken.», Retfærd, nr. 3 2017, s. 4–23, med at domsfortellingen i saken, som er basert på Andersens 
forklaring, ikke kan sies å være plausibel. 
8 RG 2002 s. 751 (LA-2001-980-2). 
9 Se historikken i GK-2020-82 s. 9–11. 
10 GK-2020-82 s. 11. 



knyttet til dette.11 Det ble gjort gjeldende en rekke anførsler og påberopt flere nye 
bevis/omstendigheter i begjæringen,12 men Kristiansens forsvarer presiserte at de to viktigste 
spørsmålene i saken gjaldt DNA-beviset og mobilbeviset: om DNA-beviset viser at det var to 
gjerningsmenn på åstedet, og om det var dekning fra åstedet til basestasjonen EG_A.13 Begjæringen 
gjaldt altså ikke, hovedsakelig, nye «funn» i saken, men anførsler om at sentrale bevis ikke var 
vurdert korrekt ved domfellelsen. 

3 Gjenåpningsvurderingens kompleksitet 
3.1 Vilkårene for gjenåpning 
Etter strpl. § 391 nr. 3, jf. § 389 første ledd, kan gjenåpning til gunst for siktede kreves «når det 
opplyses en ny omstendighet eller skaffes frem et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse 
eller anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge».  

Et bevis er å anse som nytt etter bestemmelsen om det ikke forelå for den dømmende rett og derfor 
ikke kunne påvirke dommens innhold.14 Om et bevis har blitt påberopt også i en tidligere begjæring 
om gjenåpning, er således uten betydning.15 Også nye sakkyndige erklæringer basert på tidligere 
førte bevis og nye sakkyndige vurderinger av tidligere sakkyndige uttalelser vil etter 
omstendighetene kunne oppfylle vilkåret.16 Det var ikke tvilsomt at det i Kristiansens begjæring om 
gjenåpning var fremsatt nye bevis,17 og jeg går ikke nærmere inn på dette vilkåret i det følgende.18  

Alternativet «føre til frifinnelse» er her det relevante. Dette vil være oppfylt om det ikke lenger 
foreligger bevis utover enhver rimelig tvil for at vilkårene for straff (etter en tiltalepost) er oppfylt, 
når de nye bevisene vurderes i sammenheng med det øvrige bevismaterialet som forelå for den 
dømmende rett.19 Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt. Vilkåret «synes egnet til» er i rettspraksis 
forstått slik at det er tilstrekkelig at det foreligger en rimelig mulighet for et annet resultat.20  

Sistnevnte er en vag standard, men den er klar nok for det som er formålet i resten av punkt 3, 
nemlig å se nærmere på vurderingen av om nye bevis synes egnet til å føre til frifinnelse. I fokus er 
altså ikke de rettslige vilkårene – som jeg legger til grunn at skal forstås bokstavelig, som utlagt over 
– men selve vurderingen av om vilkårene er oppfylt, med henblikk på å belyse hvordan denne bør 
forstås, og hvordan den kan og bør gjennomføres.  

3.2 En sammensatt vurdering 
Vi kan, rent teoretisk, forestille oss flere mulige tilnærminger til vurderingstemaet at nye bevis er 
«egnet til å føre til frifinnelse». En nærliggende tilnærming er å forelegge de nye bevisene for 

 
11 Ibid. 
12 I begjæringen ble det også gjort gjeldende anførsler etter strpl. § 391 nr. 1 og § 392 annet ledd, som jeg ikke 
går nærmere inn på her. De andre bevisene/omstendighetene gjaldt især sykkelen ved veibommen ved 
Svarttjønn, Andersens forklaring, vitner som ikke var ført i retten, knivbeviset og gjerningsmannsprofilen, se 
kommisjonens gjennomgang i GK-2020-82 s. 297–318.  
13 Se GK-2020-82 bl.a. s. 41 og 56. 
14 Jf. Rt. 1988 s. 824 (s. 828) og Rt. 2000 s. 2142 (s. 2149). 
15 Jf. Rt. 1992 s. 698 (s. 700).  
16 Jf. bl.a. Rt. 1994 s. 1149 (s. 1155), Rt. 2001 s. 1521 (s. 1538) og Rt. 2003 s. 940 (avsnitt 38). 
17 Se GK-2020-82, bl.a. s. 239, 270, 285, 300 og 344. 
18 Se nærmere, Nils Erik Lie, «Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3, særlig om 
forståelsen av uttrykkene «ny omstendighet» og «nytt bevis»», Lov og Rett, 2020 s. 293–311, DOI: 
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-05-04. 
19 Jf. bl.a. Rt. 2000 s. 2142 (s. 2148) og Rt. 2001 s. 612 (s. 617). 
20 Jf. bl.a. Rt. 2001 s. 612 (s. 617) og Rt. 2005 s. 1665 (avsnitt 21).  

https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-05-04


dommerne eller lagrettemedlemmene som opprinnelig vurderte saken, og be om deres vurdering av 
om disse ville kunne ledet til et annet resultat. En annen mulighet kunne vært å avholde en 
forenklet, simulert rettssak (en mock trial) hvor alle bevisene i saken ble lagt frem for et nytt, 
uavhengig panel med spørsmål om hvordan deltakerne ville vurdert skyldspørsmålet. Vi kan også 
forestille oss et mer avansert, kontrollert eksperiment. For eksempel slik at samtlige beviser ble 
presentert for én gruppe, og kun de opprinnelige bevisene i saken for en annen gruppe. Hvis 
forsøkspersonene så ble bedt om å angi sannsynligheten for at tiltalte var skyldig, kunne man 
deretter tatt stilling til om en eventuell forskjell mellom resultatene var tilstrekkelig stor til at det 
burde anses å være en rimelig mulighet for at de nye bevisene vil kunne føre til frifinnelse. 

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har en annen tilnærming. Den vurderer selv om de 
nye bevisene synes egnet til å føre til frifinnelse.  

Det er klart at en slik vurdering ikke kan baseres utelukkende på de nye bevisene som er påberopt, 
for betydningen av disse blir først klar når de vurderes i sammenheng med det øvrige 
bevismaterialet i saken. For å foreta vurderingen må altså dette materialet først opplyses. Vi kan 
dermed trekke et analytisk skille mellom to ulike trinn i gjenåpningsvurderingen. Det første er en 
historisk rekonstruksjon av bevismaterialet i den opprinnelige saken. Det andre er en hypotetisk 
vurdering av skyldspørsmålet i en sak hvor også det nye bevismaterialet er ført. Kort sagt er det 
potensielt krevende ved kommisjonens oppgave at dens medlemmer skal sammenholde en 
vurdering de ikke var til stede ved, med en vurdering som ikke har funnet sted. 

3.3 Den historiske rekonstruksjonen 
Høyesterett har ved flere anledninger fremhevet hvilken betydning bevisumiddelbarhet skal ha for 
gjenåpningsvurderingen. I Rt. 2001 s. 1521 uttalte førstvoterende:21 

«Ved avgjørelsen av krav om gjenopptakelse etter § 391 nr. 3 [...] er det av vesentlig 
betydning at når den dømmende rett har funnet at det ikke er rimelig tvil om tiltaltes 
skyld, er det skjedd på grunnlag av umiddelbar bevisførsel. Bevisførselen ved krav om 
gjenopptakelse er derimot middelbar – eventuelt supplert med gransking og muntlige 
forhandlinger av begrenset karakter i forhold til forhandlingene for den dømmende rett. 
Bevisumiddelbarhet – at den dømmende rett selv skal høre tiltalte og vitnene – er et 
bærende prinsipp i straffeprosessen. Ved de forklaringer som avgis, og de tilføyelser, 
endringer og avklaringer som skjer gjennom eksaminasjon i retten, og ved det inntrykk 
som formidles gjennom den personlige opptreden i rettssalen, får den dømmende rett 
normalt et langt bedre grunnlag for å vurdere troverdigheten og holdbarheten av 
forklaringer enn man kan få ved lesing av dokumenter der forklaringene er nedtegnet. 

De hensyn som i sin alminnelighet tilsier at gjenopptakelsesretten viser varsomhet i 
overprøvingen av en avgjørelse truffet etter umiddelbar bevisførsel, forsterkes med 
tiden. Nye forklaringer vil gjennomgående preges av at erindringer svekkes og forskyves 
over tid, eller forklaringer lar seg ikke gjenta. Tekniske bevis vil kunne reduseres i verdi 
eller gå tapt.»22 

 
21 Se også Rt. 2000 s. 2142 (s. 2149–2150) og Rt. 2001 s. 612 (s. 617). 
22 Rt. 2001 s. 1521 (s. 1538–1539). Førstvoterende skriver her om «gjenopptakelse», som rettsmidlet ble kalt 
frem til betegnelsen ble endret til «gjenåpning» i forbindelse med ikrafttredelsen av tvisteloven. Slik sitatet 
indikerer, ble begjæringer om gjenopptakelse behandlet av de alminnelige domstoler frem til 
gjenopptakelseskommisjonen ble opprettet ved lov 15. juni 2001 nr. 63, i kraft fra 1. januar 2004 jf. kgl.res. 21. 
november 2003 nr. 1359. Kommisjonen har beholdt sitt opprinnelige navn.  



Det implisitte i disse uttalelsene er at utgangspunktet for vurderingen av om nye bevis synes egnet 
til å føre til frifinnelse, er den umiddelbare bevisførsel som fant sted for den dømmende rett. 
Høyesterett fremhever at denne ikke er identisk med det hovedsakelig skriftlige materialet som vil 
kunne foreligge i ettertid. Beviser vil kunne ha gått tapt, blitt svekket av tidens tann eller ha mistet 
den klarhet de hadde i sin umiddelbare form.  

Gjenåpningsvurderingen forutsetter derfor en rekonstruksjon av bevisbildet i den opprinnelige 
saken. De (tekniske) bevis som fortsatt er i behold, vil utgjøre elementer i denne rekonstruksjonen. 
Ellers vil rettens bevisvurdering i dommen ofte kunne være en viktig kilde. Men slik Høyesterett har 
påpekt, vil det i saker med lagrette (slik som i Baneheia-saken), der avgjørelsen ikke er begrunnet, 
normalt være vanskelig å si noe sikkert om hvordan de enkelte bevis i sin tid ble vurdert: 

«Lagretten må forutsettes å ha bygget på en samlet vurdering av det bevismateriale som 
ble presentert. Og det vil i sin alminnelighet kunne antas at enkelte bevis har spilt en mer 
fremtredende rolle enn andre. Men utover dette må den domstol som tar stilling til 
gjenopptakelsesspørsmålet, vise tilbakeholdenhet med å forutsette hvorledes lagretten 
har vektlagt enkelte bevis i forhold til andre.»23 

Under rekonstruksjonen vil kommisjonen derfor kunne bli nødt til å bygge hovedsakelig på andre 
skriftlige kilder, slik som politiforklaringer og sakkyndige erklæringer, som må antas å være i 
overensstemmelse med det som fremkom under hovedforhandlingen. Men Høyesterett har advart 
om at det ikke er grunnlag for å trekke «vidtgående slutninger» fra slikt materiale.24 Det kan også 
være nærliggende å trekke inn andre kilder, slik som avisartikler, som kan kaste et supplerende lys 
over bevisene som ble ført i saken.25 Dette er også det kommisjonen gjør i sin rekonstruksjon i 
Baneheia-saken.26 Slike kilder kan opplyse sakens bevismateriale – de utgjør bevis om bevis. 

3.4 Den hypotetiske vurderingen 
Etter ordlyden i strpl. § 391 nr. 3 er det avgjørende om de nye bevisene «synes egnet til å føre til 
frifinnelse» [min utheving]. Dette peker mot en fremtidig vurdering, og gir et holdepunkt for at den 
hypotetiske vurderingen også skal være fremtidsrettet; spørsmålet er om de nye bevisene, sett i 
sammenheng med de øvrige bevisene i saken, ville være egnet til å føre til frifinnelse om saken nå 
skulle bli ført for retten. Høyesterett har imidlertid ved flere anledninger brukt formuleringer som 
peker bakover, til en fortidig vurdering:  

«Ved avgjørelsen av om gjenopptakelse skal tillates vil vurderingstemaet være 
betydningen av de nye omstendigheter eller bevis dersom de hadde foreligget for retten 
da saken ble pådømt sett i sammenheng med de øvrige omstendigheter og bevis som 
forelå for den dømmende rett.»27 

Uttalelser som denne bør vi ikke lese for mye inn i. Den synes å forutsette at kommisjonens 
medlemmer skal sette seg i de opprinnelige dommernes eller lagrettemedlemmenes sted, og 
reflektere over hva akkurat disse menneskene ville tenkt dersom de nye bevisene hadde foreligget 
da saken ble pådømt. Det er en umulig oppgave. Vi kan ikke vite hva et annet, fremmed menneske 
ville tenkt i en slik hypotetisk situasjon – det ligger utenfor vår epistemiske rekkevidde. Og derfor er 
det naturlig nok heller ikke det kommisjonens medlemmer gjør; de kan ikke gjøre annet enn å selv 

 
23 Rt. 2001 s. 1521 (s. 1539). 
24 Rt. 2001 s. 1521 (s. 1541). 
25 Rt. 2001 s. 1521 (s. 1541). 
26 GK-2020-82 s. 228–231 og i det følgende passim. 
27 Rt. 2000 s. 2142 (s. 2148, min utheving). Se også Rt. 2003 s. 940 (avsnitt 39) og Rt. 2005 s. 1665 (avsnitt 21). 



vurdere hva de ville tenkt om saken nå skulle bli gjenåpnet – og det er denne realiteten vår 
beskrivelse av gjenåpningsvurderingen bør reflektere. Dette har også en side mot det etiske. 
Kommisjonens medlemmer bør selv bære ansvaret for svaret de gir på spørsmål om en sak skal 
gjenåpnes, ikke legge ansvaret over på andre ved å late som at de har avgitt et orakelsvar. 

En viktigere grunn til at vi bør forstå vurderingen som fremtidsrettet, og som gjør dette til noe mer 
enn et semantisk spørsmål, er at den opprinnelige vurderingen kan være preget av ulike former for 
bias. Det kan for eksempel tenkes at lagrettemedlemmene har vært påvirket av et sterkt sosialt 
press for å domfelle, eller at deres vurdering har blitt farget av fordommer mot den tiltalte, eller at 
datidens kunnskapsnivå medførte at DNA-bevis eller andre tekniske bevis ble feilvurdert. Formålet 
med gjenåpningsinstituttet er å korrigere for slike bias, ikke å preservere dem. Vi må derfor 
forutsette at bevismaterialet i saken nå blir gjenstand for en vurdering som er fri for bias og 
oppdatert til vår tids kunnskapsnivå. 

Tidligere benyttet også Høyesterett fremtidsrettede formuleringer. I kjæremålsutvalgets kjennelse i 
Liland-saken konkluderte retten med at det «foreligger en rimelig mulighet for at [Liland] kan bli 
frifunnet ved en ny behandling av saken».28 Dette foranlediget en kommentarartikkel av Georg Fr. 
Rieber-Mohn, hvor han påpekte at det som først og fremst kjennetegner en gammel straffesak i et 
nåtidsperspektiv, som han kalte det, er at saken er bevismessig død, og at dette ikke er noe tiltalte 
bør dra nytte av. Han anbefalte at vurderingstemaet ble formulert annerledes, for at de «gamle 
bevis – iallfall som et prinsipielt utgangspunkt – [vil bli tilkjent] den verdi de hadde på 
domstidspunktet».29 Jeg leser Høyesteretts nyere formuleringer som et svar på denne 
oppfordringen. Tanken er nok å få frem at den tiltalte ikke skal dra fordel av at de opprinnelige 
bevisene i saken har blitt svekket av tidens tann; Høyesterett har opplagt ikke intendert at bias fra 
den opprinnelige avgjørelsen skal videreføres i gjenåpningsvurderingen. 

Ved den hypotetiske vurderingen må vi derfor forutsette at de nye bevisene blir vurdert i 
sammenheng med alle de øvrige bevis som forelå for den dømmende rett, altså at disse bevisene 
blir transportert frem i tid i sin umiddelbare form til en hypotetisk ny rettergang.  

3.5 Sammenfatningen; mulige årsaker til en dissens  
Kommisjonens medlemmer foretar ikke den hypotetiske vurderingen. De har ikke tilgang til det fulle 
bevisbildet, og befinner seg dessuten ikke i fremtiden, men i nåtiden. Deres vurdering går ut på å gi 
en prognose av det mulige utfallet av den hypotetiske vurderingen, på grunnlag av de nye bevisene 
sett i sammenheng med den historiske rekonstruksjonen av det opprinnelige bevismaterialet. Målet 
er å undersøke om de nye bevisene kan utgjøre en relevant forskjell når de vurderes i sammenheng 
med det opprinnelige bevismaterialet. Men, igjen, fordi kommisjonens medlemmer ikke har tilgang 
til det opprinnelige bevisbildet, vil deres vurdering i praksis gå ut på om de nye bevisene utgjør en 
relevant forskjell når de sammenfattes med det rekonstruerte bevisbildet.  

Når vi ser at vurderingen er sammensatt på denne måten, blir det også klart at årsakene til at en sak 
ikke besluttes gjenåpnet, vil være sammensatte. Forklaringen kan ha sitt tyngdepunkt i forståelsen 
av de nye bevisene, eller i den historiske rekonstruksjonen, eller et sted imellom. Uenighet blant 
kommisjonens medlemmer kan enten bero på forståelsen av de nye bevisene og/eller på deres 
historiske rekonstruksjon av det opprinnelige bevisbildet i saken, og det på en rekke ulike måter. Det 
kan således være mange ulike årsaker til en dissens. Her er noen eksempler: 

 
28 Rt. 1994 s. 1149 (s. 1158). 
29 Georg Fr. Rieber-Mohn, «Gjenopptakelse av gamle straffesaker», Lov og Rett, 1995 s. 562–564, DOI: 
https://doi.org/10.18261/issn1504-3061-1995-09-05. 
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- Ama og Amo er uenige om det nye bevisets beviskraft. Ama oppfatter det som meget 
tungtveiende, og stemmer for gjenåpning; Amo er mindre overbevist, og stemmer mot. 

- Tim og Tom har omtrent samme syn på beviskraften til det nye beviset. Tim anser det 
tilstrekkelig til å skape rimelig tvil. Tom vurderer det opprinnelige bevismaterialet som 
sterkere, og stemmer mot gjenåpning. 

- Det nye beviset undergraver et bevis fra den opprinnelige saken. Eva anser dette gamle 
beviset for å ha vært avgjørende for domfellelsen, og stemmer for gjenåpning. Evy mener 
det var et annet bevis som var det avgjørende i saken, og stemmer mot. 

- Det nye beviset undergraver et bevis i den opprinnelige saken. Jan og Jon er enige om dette 
og at det opprinnelige beviset stod sentralt i rettens vurdering. Jan stemmer derfor for 
gjenåpning. Jon mener imidlertid at et annet, uavhengig bevis i saken kunne vært tillagt 
avgjørende vekt i stedet, og stemmer mot. 

Vi kan også se at to personer kan ha ulike tilnærminger og holdninger til uklarheter ved det 
opprinnelige bevismaterialet i saken. Dette gjelder både med hensyn til hvor langt de går i å foreta 
en rasjonell utfylling av huller i bevisbildet, samt hvilke uklarheter de holder mot den dømte, og 
hvilke de lar komme hen til gode. 

Vi kan endelig se at det er mange ulike feilkilder knyttet til gjenåpningsvurderingen. Det kan gjøres 
feil både under den historiske rekonstruksjonen, ved utfyllingen av uklarheter i bevisbildet og ved 
vurderingen av bevisene i saken. Slike feil kan være unnskyldelige – bevisene kan for eksempel være 
villedende – men de kan også bero på mangelfull kunnskap og ferdigheter, bias og andre forhold. 

3.6 Hvorfor gjøre det så komplisert? 
En fullstendig historisk rekonstruksjon av det originale bevismaterialet i saken og en dertil grundig 
vurdering av hele bevisbildet kan være påkrevd i enkelte saker, men det er ikke alltid nødvendig å 
gjøre det så komplisert. 

For det første må vi huske på at nødvendigheten av en historisk rekonstruksjon springer ut av 
Høyesteretts vektlegging av umiddelbar bevisføring samt at bevis med tiden kan ha blitt svekket eller 
gått tapt. I en sak hvor det for eksempel kun finnes tekniske bevis som på ingen måte har fått 
redusert beviskraft, eller hvor det er klart at sakens vitner, hvis forklaring ikke lenger lar seg høre i en 
fullstendig og umiddelbar form, var uten særlig betydning for bevisvurderingen i saken, bør 
kommisjonen kunne foreta en mer direkte vurdering av de nye bevisene i sammenheng med de 
avgjørende bevis fra den opprinnelige saken. Ved vurderingen bør man altså også se hen til hvilken 
betydning et svekket bevisbilde kan ha for den helhetlige vurderingen av bevisene i saken. 

For det andre er det ikke kommisjonens oppgave å ta stilling til skyldspørsmålet på nytt – den skal 
kun ta stilling til om nye bevis vil kunne være egnet til å føre til frifinnelse. Og fordi en domfellelse vil 
forutsette at flere kumulative vilkår er oppfylt (beroende på hva tiltalen gjaldt), vil det være 
unødvendig å gi en utførlig drøftelse av bevisene som er relevante for samtlige kumulative vilkår, om 
det er klart at nye bevis gir rimelig grunn til å tro at ett av vilkårene ikke er oppfylt.  

For det tredje kan det være rimelig klart hvilke(t) bevis som var avgjørende for domfellelsen. Det kan 
være at retten selv uttalte seg om dette i sin bevisvurdering. Det kan også være opplagt på bakgrunn 
av bevisbildet i saken, eller ut ifra dette og hva retten har funnet bevist. Eller så kan det være slik at 
et bevis har hatt en sentral betydning i saken, selv om denne ikke lar seg klargjøre fullstendig, og det 
er en rimelig mulighet for at dette har vært avgjørende for domfellelsen. Hvis det 



avgjørende/sentrale beviset har blitt undergravet av nye bevis, vil det etter en konkret vurdering 
kunne anses som et tilstrekkelig grunnlag for gjenåpning.30 

4 Et dissensparadoks og dets implikasjoner 
I analysen over har vi kun sett på vurderingen av om nye bevis synes egnet til å føre til frifinnelse, i et 
individuelt perspektiv; den har ikke tatt hensyn til at vurderingen gjennomføres av et panel av fem 
medlemmer som avgjør begjæringen ved et flertallsvedtak, jf. strpl. § 395 tredje ledd andre 
punktum. Ordningen, og det individuelle perspektivet, synes å implisere at hvert enkelt medlem må 
stemme ut ifra sin personlige overbevisning basert på sakens beviser, slik at avgjørelsen blir et 
uttrykk for summen av disse individuelle vurderingene. Dette har nok også vært lovgivers 
forutsetning, selv om temaet ikke er berørt i forarbeidene.31 Etter mitt syn er det ikke nødvendigvis 
så enkelt. 

La oss starte med et dagligdags eksempel. 

Hoderegning: Du har vært ute og spist med en kollega. Dere er enige om å gi 10 % tips og 
dele regningen. Du ser over den først, og regner deg frem til at dere begge skylder kr. 
615. Du er ganske sikker på at dette er riktig. Din kollega, som er like god i hoderegning 
som deg, ser deretter over. Hun sier at hun kom frem til kr. 605. Hva skal du nå tro?32 

Eksempelet illustrerer hvordan kunnskap om andres vurderinger kan utgjøre såkalt høyere-ordens 
evidens, som kan være relevant for vår grad av overbevisning.33 Det er klart at enten du eller din 
kollega (eller at dere begge) har begått en feil. Dersom dere er like gode i hoderegning og har vært 
like grundige, kan feilen like gjerne være på din side, som på hennes. Etter å ha hørt hva hun kom 
frem til, virker det derfor rimelig å nedjustere tiltroen til din egen utregning. Der du først var ganske 
sikker på at 615 er det riktige svaret på regnestykket, er du nå tilbøyelig til å tenke at det like gjerne 
kan være 605. Betydningen av slik uenighet er noe jeg tror vi alle har erfart, også fra jussen. Det vil 
sjeldnere være grunnlag for sterke overbevisninger på områder hvor det eksisterer uenighet mellom 
likestilte fagfeller. 

Slik evidens vil normalt være uten avgjørende betydning når rettslige avgjørelser skal fattes.34 Men 
det er to spesielle forhold ved gjenåpningsvurderingen som til sammen gjør at denne skiller seg ut.  

For det første dreier vurderingen seg ikke om hva som, alt tatt i betraktning, har de beste grunner 
for seg: at de nye bevisene (hypotetisk) vil føre til frifinnelse, eller at de ikke vil det. Beviskravet 
tilfører en asymmetri til vurderingen. For frifinnelse er det tilstrekkelig at det foreligger en rimelig 
mulighet. Hvis du får høre at din kollega, i motstrid med din vurdering, anser et nytt bevis som 
frifinnende, skal det en del til for å kunne benekte at det er en rimelig mulighet for at det er hun som 
har rett. 

 
30 Se f.eks. Rt. 2003 s. 940. 
31 Ot.prp. nr. 70 (2000–2001). 
32 Eksempelet er en variasjon over et fra David Christensen, «Higher-Order Evidence», Philosophy and 
Phenomenological Research, Vol. LXXXI No. 1, juli 2010, s. 185–215 (s. 186–187), DOI: 
https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2010.00366.x. 
33 Se nærmere, Thomas Kelly, «Peer Disagreement and Higher-Order Evidence», i Richard Feldman og Ted A. 
Warfield (red.), Disagreement, Oxford University Press, 2010, s. 111–174. 
34 Det er imidlertid klart at høyere-ordens evidens også kan være relevant ved andre avgjørelser, f.eks. ved 
domstolenes avgjørelser av skyldspørsmålet i straffesaker, men det er et tema som faller utenfor denne 
artikkelens rammer.  
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For det andre er det av betydning at gjenåpningsvurderingen involverer en hypotetisk vurdering. 
Spørsmålet er hvilken betydning andre mennesker ville kunne ha tillagt de nye bevisene i en 
hypotetisk rettergang. En nærliggende tilnærming hvis man vil undersøke dette, er, som jeg påpekte 
over, å forelegge bevisene for andre mennesker og be om deres vurdering.35 Vurderingene til andre 
mennesker i kommisjonen kan derfor hevdes å utgjøre noe mer enn høyere-ordens evidens i denne 
sammenhengen; de kan hevdes å utgjøre alminnelig (første-ordens) evidens om utfallet av den 
hypotetiske vurderingen.  

Det synes vanskelig på rasjonelt vis å benekte at det er en rimelig mulighet for at andre mennesker 
ville ha stemt for frifinnelse, når et flertall, bestående av andre mennesker i kommisjonen, anser 
bevisene for å være (potensielt) frifinnende. Prima facie hefter det derfor noe paradoksalt – noe 
(tilsynelatende) fornuftsstridig – ved dissenser som den i Baneheia-saken.36  

Det kan innvendes at vurderingstemaet etter strpl. § 391 nr. 3 bare er om det er en rimelig mulighet 
for at andre bevisbedømmere vil anse de nye bevisene som frifinnende. Hvis flertallet mener at det 
foreligger rimelig mulighet for dette, mens mindretallet mener at det ikke gjør det, vil dette alene ikke 
medføre at det foreligger et paradoks der mindretallet stemmer mot gjenåpning. Her foreligger det 
bare en dissens som er uttrykk for en uoverensstemmelse om hva det er rimelig å forvente som 
utfallet av andre personers hypotetiske vurderinger. Det vil altså ikke med nødvendighet foreligge et 
paradoks der et mindretall alene stemmer mot gjenåpning med den begrunnelse at de nye bevisene 
ikke synes egnet til å føre til frifinnelse.  

Medlemmene av kommisjonen har imidlertid ikke direkte innsikt i andre personers hypotetiske 
vurderinger. De må selv vurdere bevisene i saken, og vil på grunnlag av denne vurderingen ta stilling 
til om det er en rimelig mulighet for at andre bevisbedømmere vil kunne anse de nye bevisene som 
frifinnende. Når medlemmene skriver sine domsgrunner,37 er det også naturlig at de – i likhet med 
flertallet i Baneheia-saken – gir uttrykk for sitt syn på sakens beviser (i kontrast til andre personers 
tilbøyeligheter til å vurdere bevis på en bestemt måte). Under behandlingen av saken er det også 
nærliggende at medlemmene seg imellom diskuterer og gir uttrykk for egne vurderinger av sakens 
beviser. Medlemmenes personlige vurdering av bevisene vil altså være kjent innad i kommisjonen. 

Vurderingene vil kanskje ikke – og særlig ikke i domsgrunnene – ordrett gi uttrykk for at et medlem 
anser nye bevis som frifinnende (det er ikke kommisjonens oppgave å avgjøre skyldspørsmålet).38 
Men de vil måtte gi uttrykk for hva de nye bevisene tilfører saken, og i hvilken grad de kan være egnet 
til å etablere rimelig tvil om skyldspørsmålet. I enkelte saker kan betydningen av de nye bevisene 
være såpass uklar at det ikke vil oppstå et paradoks ved en dissens selv om et flertall anser bevisene 
som egnet til å føre til frifinnelse. I andre saker – for eksempel der flertallet anser at de nye bevisene 
utelukker den dømte som gjerningsperson, eller peker mot en annen gjerningsperson eller 
undergraver sentrale bevis mot den dømte – vil medlemmenes vurdering kunne implisere at de anser 
bevisene som frifinnende. Det er i slike saker, hvor vurderingene uttrykker eller impliserer at et flertall 

 
35 Se punkt 3.2. 
36 Jeg bruker termene «paradoks» og «paradoksal(t)» i en dagligdags og uforpliktende forstand. Implikasjonen 
er bare at vi står overfor noe «(tilsynelatende) fornuftsstridig», ikke at vi står overfor et ugjennomtrengelig 
eller uløselig problem, slik tilfellet synes å være for enkelte paradokser kjent fra filosofien. Det paradoksale er 
at en vurdering basert på sanne premisser (herunder første-ordens evidens), og tilsynelatende rasjonelle 
overveielser, kan lede til en konklusjon som fremstår som lite plausibel når den blir konfrontert med andre 
medlemmers vurderinger.  
37 Reglene om kjennelse gjelder for kommisjonens avgjørelser av om gjenåpning skal tillates, jf. strpl. § 399 
første punktum. Kjennelser skal ha grunner, jf. strpl. § 52 første ledd første punktum.  
38 Se i denne forbindelse forskjellene mellom flertallets og mindretallets valg av formuleringer i Baneheia-
saken, i punkt 5.2 og 5.3 under. 



anser bevisene som frifinnende (eller anser dette som mer enn en rimelig mulighet), at en dissens vil 
kunne synes paradoksal. 

De andre medlemmenes vurderinger har ikke bare betydning for hvordan det er rasjonelt å stemme 
når man er i mindretall. For hva om vi snur om på stemmetallet, slik at to medlemmer av 
kommisjonen anser et nytt bevis for å være frifinnende, mens tre vurderer det annerledes? Vil det 
ikke være en rimelig mulighet for at det er de to som har truffet best i sin vurdering? Eller hva med 
følgende: I en sak som er begjært gjenåpnet, er det lagt frem et nytt medisinsk bevis. Fire av 
medlemmene, tre jurister og en ingeniør, er ikke overbevist og heller mot å avslå begjæringen. Det 
siste medlemmet, en lege, er helt sikker på at beviset er frifinnende. I begge disse scenarioene vil jeg 
si at vi kan være innenfor det som må kunne karakteriseres som en rimelig mulighet for at det nye 
beviset vil kunne føre til frifinnelse. 

Poenget med disse refleksjonene er ikke å argumentere for at dissenser aldri bør forekomme, eller 
at en sak aldri bør nektes gjenåpnet uten et enstemmig vedtak. Men de reiser et generelt spørsmål 
om hvordan kommisjonen bør forholde seg til intern uenighet.  

I analysen av dette spørsmålet bør vi skille mellom to ulike nivåer. Det første er det epistemiske: 
Hvordan bør medlemmene av kommisjonen forholde seg til de andre medlemmenes oppfatninger 
ved vurderingen av om nye bevis rasjonelt sett er egnet til å føre til frifinnelse? Det andre nivået er 
det juridiske: Hvordan bør medlemmene forholde seg til de andre medlemmenes syn når de tar 
stilling til om de skal stemme for eller mot gjenåpning, innenfor rammene av gjeldende rett?  

Det er ikke lett å oppstille klare, epistemiske retningslinjer for hvordan medlemmene bør forholde 
seg til øvrige medlemmers syn ved vurderingen av om nye bevis rasjonelt sett er egnet til å føre til 
frifinnelse. Det vil være av betydning hvordan kommisjonen i utgangspunktet er delt, hvor sikre 
tilhengerne av gjenåpning er i sin vurdering, hvilken kompetanse de har, og hvor overbevisende de 
argumenterer for sitt syn. Det vil også kunne ha betydning om motstanderne av gjenåpning er i 
stand til å gi en overbevisende begrunnelse for hvorfor det ikke er riktig å gjenåpne saken. Man vil 
ha et bedre grunnlag for å stemme mot gjenåpning hvis man er i stand til å gi et solid, rasjonelt 
forsvar for dette, enn der oppfatningen er basert på en rent subjektiv overbevisning, for eksempel i 
en sak hvor ord står mot ord, og medlemmene bare føler seg overbevist av forskjellige forklaringer.  

Dette mener jeg imidlertid at står klart: De andre medlemmenes syn vil kunne utgjøre relevant 
evidens ved vurderingen av om det er en rimelig mulighet for at andre bevisbedømmere vil anse de 
nye bevisene som frifinnende. Ut fra omstendighetene vil det derfor kunne være rasjonelt påkrevd 
for et medlem, på bakgrunn av slik evidens, å anse de nye bevisene som egnet til å føre til frifinnelse, 
selv om dette bryter med vedkommendes individuelle vurdering av bevisene.39  

 
39 Andre medlemmers oppfatning om at de nye bevisene ikke er egnet til å føre til frifinnelse, vil på samme 
måte kunne utgjøre relevant evidens. Ut fra omstendighetene vil det derfor også kunne være rasjonelt 
påkrevd for et medlem, på bakgrunn av slik evidens, å ikke anse de nye bevisene som egnet til å føre til 
frifinnelse, selv om dette bryter med vedkommendes egen vurdering. En slik situasjon kan for eksempel tenkes 
å foreligge der fire medlemmer, som alle er «eksperter» på bevisvurdering, er helt sikre på at de nye bevisene 
ikke er egnet til å føre til frifinnelse, mens et femte medlem, som ikke har den samme faglige kompetansen, 
heller mot at de er egnet til å føre til frifinnelse. Den asymmetri som beviskravet tilfører vurderingen, om at 
det er tilstrekkelig om det (hypotetisk) foreligger en rimelig mulighet for frifinnelse, medfører imidlertid at 
oppfatninger om at nye bevis er egnet til å føre til frifinnelse, i praksis vil ha større betydning ved vurderingen 
av hva det er rasjonelt å tro.  



Forutsatt at en avstemning basert på medlemmenes individuelle vurderinger kan ha paradoksale 
utslag, og at det kan være rasjonelt å vektlegge andre medlemmers vurderinger som beskrevet over, 
er et annet spørsmål hvilken betydning dette bør ha for den juridiske gjenåpningsvurderingen. 

Én mulig løsning er å ikke tillegge det noen betydning. Vi kan anerkjenne det paradoksale som et 
eiendommelig innslag i visse avgjørelser om (å nekte) gjenåpning, og samtidig tenke at dette er det 
greiest ikke å gjøre noe med. Til støtte for dette kan det anføres at det vil være i samsvar med 
langvarig praksis og med forarbeidenes forutsetninger samt med mer allmenne forutsetninger ved 
stemmegivning i kollektive beslutningsorganer. Dessuten vil det være det enkleste. Den pragmatiske 
måten å håndtere paradokset på er å ikke håndtere det.40  

Etter mitt syn er dette en løsning vi bør motstå. Kommisjonens oppgave er å vurdere begjæringer 
om gjenåpning etter gjeldende rett. Slik lovens vilkår er presisert av Høyesterett, skal en sak 
gjenåpnes dersom det på bakgrunn av de nye bevisene foreligger «en rimelig mulighet for 
frifinnelse». Og det vil ikke i alle tilfeller være forenelig med dette vilkåret om medlemmene 
stemmer ut ifra sine individuelle vurderinger alene. Dét bør være det avgjørende.  

Dette tilsier at medlemmene i visse tilfeller, på bakgrunn av andre medlemmers oppfatning, bør 
stemme for gjenåpning selv om deres individuelle vurdering av de nye bevisene er at disse ikke er 
egnet til å føre til frifinnelse. Ut fra omstendighetene kan det rettslige vilkåret også kreve av 
medlemmer av det som, ut fra de individuelle vurderingene alene, ville vært flertallet, at de 
stemmer med medlemmene av det som ellers ville vært mindretallet. 

Det er primært det sistnevnte som har praktisk betydning, og som gjør det verdt å forsvare 
synspunktet mot enkelte innvendinger. Jeg vil ta opp fire slike i det følgende. 

For det første kan det spørres om ikke dette vil være i konflikt med lovens voteringsregler.  

Alt straffeprosessloven fastlegger, er imidlertid at sakene skal avgjøres ved et flertallsvedtak,41 og at 
det skal opplyses om hvilke av medlemmene av kommisjonen som er uenige i vedtaket (og hvilke 
punkter uenigheten gjelder).42 Loven regulerer ikke hvordan de skal stemme. 

Til dette kan det, for det andre, innvendes at det må være forutsatt at medlemmene skal stemme 
etter egen overbevisning – det skal opplyses om de er «uenige i vedtaket», jf. strpl. § 41 første ledd.  

En slik innvending er basert på en misforståelse av hva det er jeg argumenterer for. Det vil ikke være 
i overensstemmelse med min forståelse om et medlem tenker som så: Jeg er av den oppfatning at 
bevisene ikke er egnet til å føre til frifinnelse, men fordi andre medlemmer i kommisjonen mener de 
er frifinnende, stemmer jeg allikevel for gjenåpning. Det som vil være i overensstemmelse med min 
forståelse, er om et medlem tenker som så: Jeg var, basert på min individuelle vurdering av de nye 
bevisene i saken, av den oppfatning at de ikke er egnet til å føre til frifinnelse. Etter å ha hørt de 
andre medlemmenes syn, har jeg imidlertid endret oppfatning, og anser nå, basert på all tilgjengelig 
evidens, at de er egnet til å føre til frifinnelse, og stemmer dermed for gjenåpning. Jeg forutsetter 
altså ikke at noen skal stemme mot egen overbevisning, men at de stemmer etter sin egen, 
oppdaterte overbevisning. 

 
40 En annen mulighet er å forsøke å forhindre at det paradoksale oppstår, for eksempel ved å fraråde 
medlemmene å gi uttrykk for sine personlige vurderinger. En slik løsning har lite for seg.  
41 Jf. strpl. § 395 tredje ledd andre punktum. 
42 Jf. strpl. § 41 første ledd, jf. § 399 første punktum jf. § 52 første ledd annet punktum. 



Til dette igjen kan det, for det tredje, spørres om medlemmene er tillatt og bør legge slik vekt på 
andre medlemmers oppfatninger. 

Dette er et spørsmål om bevisvurdering. For denne gjelder prinsippet om fri bevisbedømmelse. Og 
det finnes ikke et forbud mot å tillegge andre medlemmers syn betydning ved vurderingen av bevis. 
Medlemmene er derfor tillatt å legge vekt på andre medlemmers oppfatninger. Og så lenge dette er 
tillatt, er det vanskelig å gi en rasjonell begrunnelse for at de ikke også bør tillegge de andre 
medlemmenes syn en slik betydning der det er rasjonelt påkrevd. 

Endelig kan det, for det fjerde, spørres om det er praktisk gjennomførbart. Er ikke (den individuelle) 
vurderingen av om nye bevis er egnet til å føre til frifinnelse, så kompleks i seg selv at det er lite 
realistisk å forvente at medlemmene også tar stilling til betydningen av andre medlemmers syn?  

Det er riktig at vurderingen i seg selv er kompleks, og at de andre medlemmenes syn tilfører 
ytterligere et lag til denne kompleksiteten. Men vi må skille mellom idealet om en fullkomment 
rasjonell vurdering og hva vi forventer av bevisbedømmere i praksis. Og dersom vi ser forbi de 
tekniske aspektene om ulike former for evidens, som er nødvendig for å forstå den teoretiske 
problemstillingen jeg her reiser, vil jeg si at medlemmenes oppgave i praksis ikke trenger å bli mer 
komplisert – den kan faktisk bli enklere – om de også forventes å ta innover seg betydningen av 
andre medlemmers syn. Spørsmålet de bør stille seg selv, er simpelthen om de nye bevisene har 
skapt tilstrekkelig tvil i kollektivet om domfellelsens holdbarhet til at det er riktig å overlate saken til 
domstolene for en eventuell ny behandling. 

Det er som nevnt ikke kommisjonens oppgave å avgjøre skyldspørsmålet i saken. Kommisjonen er 
ikke en domstol, men et forvaltningsorgan som har som oppgave å overlate denne vurderingen til 
domstolene der det finnes en rimelig mulighet for at et nytt bevis (hypotetisk) vil føre til frifinnelse. 
Og beviskravet er uttrykk for et bevisst verdisyn om at det er en større feil å nekte gjenåpning i saker 
hvor en person er uskyldig dømt, enn det er å gjenåpne en sak hvor en person er rettmessig dømt. 
Av disse grunner – og av hensyn til tilliten til kommisjonen – bør den være tilbakeholden med å la 
intern uenighet gå utover den som begjærer gjenåpning.43 I den grad den lar slik uenighet komme 
den tiltalte til skade, risikerer den å ha inntatt en rolle som er tiltenkt domstolene.  

Det er derfor også viktig at kommisjonsmedlemmene har en rolleforståelse som harmonerer med 
kommisjonens tiltenkte rolle i rettsapparatet. Og det er rimelig å spørre hvilken rolle medlemmene 
ser seg selv i når de skriver dissens i en sak som besluttes gjenåpnet. Hvis man skal argumentere, 
mot flertallet, for at en sak ikke bør gjenåpnes, risikerer man å gå langt i retning av å argumentere 
for at den tiltalte må være skyldig. Går man langt i så måte, har man etter mitt syn gått utover den 
rollen man bør ha i et forvaltningsorgan som arbeider med gjenåpning av straffesaker. Derfor er det 
også rimelig å spørre (de lege ferenda) om kommisjonen overhodet burde skrive dissenser 
(eventuelt: på hvilken måte) når den beslutter at en sak skal gjenåpnes.44 

5 Gjenåpningsvurderingen i Baneheia-saken 
5.1 Innledende om kommisjonens rapport 
Rapporten, som er på 369 sider, åpner med en kort redegjørelse om sakens historikk, faktum og 
kommisjonens behandling av saken og dens utredning med innhenting av nye analyser av DNA-

 
43 Bakgrunnen for etableringen av kommisjonen var et ønske om å styrke allmennhetens tillit til behandlingen 
av saker om gjenåpning. Se Ot.prp. nr. 70 (2000–2001) punkt 2 og særlig punkt 3.6.4.1. 
44 Etter strpl. § 41 annet ledd, jf. § 399 første punktum jf. § 52 første ledd annet punktum, er det opp til 
medlemmene av kommisjonen om de ønsker inntatt en redegjørelse for sin mening når de er i mindretall. 



beviset (s. 5–40). Deretter presenteres utdrag fra partenes skriftlige innlegg i saken. Disse utgjør 
omtrent halve rapporten (s. 41–227).  

Kommisjonens vurderinger er i rapportens siste tredjedel. Under vurderingen etter strpl. § 391 nr. 3 
gir kommisjonen først en individuell gjennomgang av hvert bevis som er anført som nytt (s. 238–
318). Ved gjennomgangen av DNA-beviset gir flertallet og mindretallet separate vurderinger, ellers 
uttaler kommisjonen seg samlet. Disse gjennomgangene får frem hva som i kommisjonens øyne er 
nytt i saken, og hva som ikke er det. De inneholder også enkelte vurderinger av det nye, gjerne 
avsluttet med en konstatering av at dette isolert sett ikke gir grunnlag for gjenåpning. Disse 
konklusjonene kan gi et falskt inntrykk av desavuering av de nye bevisene i saken, for konklusjonene 
er gitt i utgangspunktet. Et bevis vil aldri, isolert sett, kunne gi grunnlag for gjenåpning, for 
betydningen av beviset blir først klar når det vurderes i sammenheng med det øvrige 
bevismaterialet.  

Til kjernen av gjenåpningsvurderingen kommer vi først under kommisjonens samlede vurdering (s. 
318–366). Her presenteres først fraksjonenes «felles vurderinger» (s. 318–337). Det er en litt 
misvisende betegnelse, for disse sidene gir bare en gjennomgang av en rekke momenter – om 
Kristiansens karakter, forholdet til Andersen, at de ikke deltok i leteaksjonen etter jentene, og 
svakheter ved Kristiansens forklaringer i saken – som kommisjonen mener kan tale for at dommen 
mot Kristiansen er riktig; de gir ikke en vurdering av hvilken betydning disse bør tilkjennes i det 
større bildet. Det er altså ikke slik at kommisjonen gir en felles bevisvurdering som etter hvert 
forgrener seg. Flertallet og mindretallet gir helt selvstendige vurderinger (s. 337–351 og s. 351–366) 
av om de nye bevisene er egnet til å føre til frifinnelse. 

5.2 Flertallets vurdering 
Flertallets resonnement er lett å følge. Det legger til grunn at lagretten gjennom bevisførsel, 
prosedyrer og rettsbelæring ble foreholdt at DNA-beviset utgjorde en sikker bekreftelse på at 
overgrepene ble begått av flere gjerningsmenn, men at det i dag hersker reell usikkerhet om dette, 
og at saken med hensyn til DNA-beviset således står «i en vesentlig annen stilling i dag».45 På 
grunnlag av de sakkyndige undersøkelser av beviset vurderer flertallet det slik at DNA-beviset 
«samlet sett må anses tilnærmet nøytralt for så vidt gjelder spørsmålet om ugjerningene ble begått 
av flere gjerningsmenn».46 

Flertallet legger også til grunn at bevisverdien til Andersens forklaring er svekket. Det viser til at 
avhørsteknikkene som ble brukt, øker risikoen for uriktige forklaringer, og at det i ettertid er funnet 
DNA-spor i prøver tatt fra den yngste jentas ytre endetarm, som i sterkere grad – og i klar motstrid til 
Andersens forklaring i retten – knytter ham opp mot seksuelle overgrep mot den yngste jenta.47  

I sum innebærer dette at de to sentrale bevisene som ble ført for å underbygge Kristiansens 
delaktighet, ifølge flertallet begge har fått en klart svekket bevisverdi.48  

Videre viser flertallet til at når mobilbeviset – som indikerte at Kristiansen ikke kunne ha vært på 
gjerningsstedet – fikk begrenset betydning i bevisvurderingen i retten, tilsier en rasjonell vurdering 
at dette hadde sammenheng med at det angivelig forelå sikre holdepunkter for to gjerningsmenn. En 

 
45 GK-2002-82 s. 262.  
46 Ibid. s. 273. 
47 Ibid. s. 342–346. 
48 Ibid. s. 346. 



rasjonell vurdering tilsier da at mobilbeviset vil få større betydning i den samlede bevisvurderingen, i 
likhet med andre momenter som støtter opp om Kristiansens forklaring.49 

Flertallet konkluderer med at selv om det foreligger en rekke forhold som taler for at Kristiansen er 
skyldig, foreligger det «samlet sett en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet».50 Selv om 
konklusjonen er moderat og, som seg hør og bør, formulert i samsvar med lovens vilkår, etterlater 
argumentasjonen liten tvil rundt utfallet av flertallets vurdering.  

5.3 Mindretallets vurdering 
Mindretallet har et radikalt annet syn på DNA-beviset. Det anser de nye analysene og rapportene 
som «i hovedtrekk bare en videreføring og gjentakelse av den uenigheten som har foreligget om 
DNA-beviset»,51 og argumenterer for at beviset var (omtrent like) usikkert allerede da saken ble 
behandlet i lagmannsretten.52 Mindretallet har altså en annen forståelse av sakens historiske 
kjensgjerninger. 

Denne forståelsen avviker ikke bare fra flertallets forståelse, og fra det som i offentligheten har vært 
ansett som en etablert sannhet om Baneheia-saken – nemlig at DNA-beviset var ansett å gi en sikker 
bekreftelse på at overgrepene ble begått av flere gjerningsmenn –, men det er også en forståelse 
som bryter med førstelagmannens rettsbelæring53 i saken, og som er i strid med det som står i 
lagmannsrettens dom. Her sies det at byrettens redegjørelse for sakens faktiske omstendigheter 
også er dekkende etter bevisførselen ved ankeforhandlingen.54 Og i byrettens dom kan vi lese at den 
sakkyndige hadde uttalt at man gjennom testene fikk «sikker bekreftelse på at det i de innleverte 
prøver var celler fra to forskjellige menn».55 Mindretallet legger altså til grunn at lagmannsrettens 
dom er en upålitelig kilde til bevisførselen i saken på dette punktet.  

Mindretallet forsøker å underbygge dette i sin historiske rekonstruksjon, men det er ingenting i de 
mediareferater det gjengis fra,56 som kan gi troverdighet til en så radikal historisk fortolkning. Jeg 
nøyer meg med et utdrag fra ett eksempel, en artikkel fra Dagbladet 11. februar 2002, om 
prosedyren til Kristiansens forsvarer: 

«Pettersen gikk til frontalangrep mot DNA-beviset og beskrev metodene som 
forskningsbasert. Han gikk også langt i å antyde muligheten for at DNA-prøvene av sæd 
kan ha blitt forurenset, til tross for at rettsmedisiner Bente Mevåg i sin forklaring tidligere 
under ankesaken fremholdt at bare kvinner hadde hatt med prøvene å gjøre. 

Dette har også juryen hørt, og flere av de edsvorne reagerte med å sette seg langt tilbake 
i stolen, legge armene i kors og trekke på smilebåndet under Pettersens angrep på DNA-
beviset.»57 

Det som for meg står frem i utdraget, er de edsvornes mistroiske trekk på smilebåndet, ikke 
forsvarerens forsøk på å så tvil, som vi jo alle vet ikke alltid er tilstrekkelig til å gjøre noe tvilsomt. 

 
49 Ibid. s. 350–351.  
50 Ibid. s. 351. 
51 Ibid. s. 286. 
52 Ibid. s. 283. 
53 Se nærmere i punkt 5.4. 
54 LA-2001-980-1 s. 8. 
55 TKISA-2001-374 s. 6. 
56 GK-2020-82 s. 275–279. 
57 Ibid. s. 278. 



Det samme har antagelig stått frem for flertallet, som siterer det samme utdraget for å underbygge 
sin konklusjon.58  

I mindretallets samlede vurdering59 er det derfor kun Andersens forklaring som er fremhevet som 
det sentrale bevis i lagrettens vurdering.60 Mindretallet ser at det åpenbart kan være grunn til å stille 
spørsmål ved deler av hans politiforklaringer, men anser ikke at det er fremkommet noe avgjørende 
nytt i denne forbindelse, og hevder uten nærmere argumentasjon: «Det synes å være på det rene at 
retten har vært klar over svakhetene i Andersens forklaringer».61 Også på dette punktet avviser 
mindretallet betydningen av nye bevis ved å bygge på en annen historisk forståelse enn flertallet. 

Videre viser mindretallet til indisiebevisene mot Kristiansen, som det hevder «underbygger at Viggo 
Kristiansen med rette ble dømt for de handlingene han var tiltalt for». Mindretallet skriver at det har 
tillagt disse momentene stor bevismessig vekt i sin vurdering, og «legger til grunn at dette er 
momenter som også har veiet tungt ved juryens samlede bedømmelse».62  

Mindretallet gjør her det motsatte av det Høyesterett har anbefalt, nemlig å «vise tilbakeholdenhet 
med å forutsette hvorledes lagretten har vektlagt enkelte bevis i forhold til andre.»63  

De siterte uttalelsene er symptomatiske. Mens flertallets argumentasjon gjennomgående er om 
bevisene i saken, om deres bevisverdi, og om hva som er rasjonelt å tro,64 er mindretallets 
gjennomgang av indisiene preget av ladede formuleringer og spekulasjoner om hva 
lagrettemedlemmene har tenkt: Kristiansen «løy til politiet fra første stund»;65 «Hvorfor skulle han 
lyve om dette om han ikke var involvert i saken?»;66 hans unnskyldning om at han, når han først 
uttalte seg til politiet, hadde glemt at han hadde vært i Baneheia tidligere på dagen, avfeies som 
«helt usannsynlig». «Dette har nok også juryen merket seg.»;67 «Juryen må ha stilt seg undrende til 
det faktum at han ikke var med i leteaksjonene».68 Noen steder forutsetter sågar mindretallet (i 
teksten) at Kristiansen er skyldig etter tiltalen, for eksempel her avslutningsvis: 

«Mindretallet legger vekt på at Andersen her forklarer seg sannferdig om grove seksuelle 
overgrep som Viggo Kristiansen begikk mot en 6–7 år gammel pike, og at Kristiansen skal 
ha skrytt av dette på det man må kunne karakterisere som en bisarr og avvikende måte. 
Det fremstår som svært spesielt at Viggo Kristiansen, til tross for at Jan Helge Andersen 
kjente til disse overgrepene, allikevel ikke klarte å la være å begå nye handlinger av 
samme, og etter hvert, mer alvorlig type.»69 

Etter gjennomgangen av indisiene viser mindretallet til at juryen må ha avgjort skyldspørsmålet på 
grunnlag av en samlet vurdering av alle bevisene i saken,70 at det må legges til grunn at Andersen i 

 
58 Ibid. s. 265. 
59 Ibid. s. 351–366. 
60 Ibid. s. 351. 
61 Ibid. s. 352. 
62 Ibid. s. 352 (mine uthevinger). 
63 Rt. 2001 s. 1521 (s. 1539). 
64 Et illustrerende eksempel: «[Flertallet] vil [...] – ut fra rasjonelle betraktninger – dra den sluttsats at vekten 
av [Andersens] forklaring i stor grad må bero på hvilke øvrige bevis som støtter opp rundt hans forklaring» (GK-
2020-82 s. 345, min utheving). 
65 Ibid. s. 352. 
66 Ibid. s. 353. 
67 Ibid. s. 353. 
68 Ibid. s. 354. 
69 Ibid. s. 358. 
70 Ibid. s. 362. 



det store og hele har forklart seg riktig om hendelsesforløpet,71 og at verken DNA-beviset eller 
mobilbeviset er vesentlig endret etter at saken ble behandlet i lagmannsretten.72 Det viser også til 
Høyesteretts vektlegging av prinsippet om bevisumiddelbarhet som et bærende prinsipp i 
straffeprosessen,73 og konkluderer med at de nye bevis som er påberopt, ikke har en slik vekt at de 
kan gi grunnlag for gjenåpning.74  

Som nevnt anser jeg mindretallets historiske rekonstruksjon av DNA-beviset for å mangle 
troverdighet. Selv om vi skulle akseptere denne, er det imidlertid ikke lett å se hvordan mindretallets 
amalgam av fortolkninger, sammenligninger, vurderinger og spekulasjoner – som jeg må innrømme 
at jeg har vanskelig for å følge – kan forsvare konklusjonen.  

For selv om de nye analysene av DNA hovedsakelig forstås som en videreføring av tidligere uenighet 
om DNA-beviset, synes det ubestridelig at DNA-beviset er svekket etter de nye sakkyndige 
vurderingene. Og det avgjørende ved gjenåpningsvurderingen er «betydningen av de nye 
omstendigheter eller bevis […] sett i sammenheng med de øvrige omstendigheter og bevis som 
forelå for den dømmende rett».75 Kommisjonen må derfor gi en vurdering av hvilken betydning det 
svekkede DNA-beviset nå kan tenkes å ha for skyldspørsmålet, og hvilken betydning andre 
(motstridende) bevis i saken, herunder mobilbeviset, vil kunne tilkjennes i en slik samlet vurdering. 
Mindretallet gir ingen slik vurdering.  

5.4 Hvorfor gjøre det så komplisert? 
Kommisjonens utredning tok tre og et halvt år. Dens langvarige saksbehandling og omfattende 
rapport kan gi inntrykk av at begjæringen om gjenåpning i Baneheia-saken reiste vanskelige 
spørsmål som gjorde det nødvendig med en såpass omstendelig behandling. Jeg mener den kunne 
vært avgjort langt enklere. 

Lagretten i Baneheia-saken ble gitt en grundig rettsbelæring med klar veiledning om hva det var 
rimelig å slutte fra bevisene i saken. Førstelagmannen viste til Andersens tilståelse og at det var 
funnet DNA-bevis på åstedet som knyttet ham til ugjerningene. Han uttalte også at man basert på de 
rettsoppnevnte sakkyndige må regne med å ha sikre biologiske bevis for at det var to gjerningsmenn. 
Og han spurte hvem som var den andre gjerningsmannen, om det ikke var Viggo Kristiansen.76  

Belæringen legger opp til en enkel logisk slutning. Hvis det er sikkert at det var to gjerningsmenn, og 
at det i tillegg til Andersen derfor må ha vært en annen deltaker i ugjerningene, og, videre, at denne 
deltakeren, i mangel av pålitelige holdepunkter for at en tredjeperson var involvert, ikke kan ha vært 
noen annen enn Kristiansen, så følger det at Kristiansen må være skyldig. 

I belæringen oppgav lagmannen et premiss av sentral betydning for vurderingen. Dette var forankret 
i DNA-beviset, og hadde ikke støtte i andre vektige bevis.77 Og DNA-beviset er i nye sakkyndige 
vurderinger ansett som tilnærmet nøytralt. Allerede disse forholdene rundt rettsbelæringen må 

 
71 Ibid. s. 362–363. 
72 Ibid. s. 363. 
73 Ibid. s. 365. 
74 Ibid. s. 365–366. 
75 Rt. 2000 s. 2142 (s. 2148). 
76 Rettsbelæringen er ikke protokollert, men det sentrale innholdet i den ble referert i media og virker ikke 
omstridt, se GK-2020-82 bl.a. s. 266, 269 og 343. I Jahr (2018), s. 355–357, siteres det som hevdes å være den 
fullstendige rettsbelæringen, men kilden til denne er ikke oppgitt. 
77 Andersens forklaring impliserer at det var to gjerningsmenn; den er ikke et direkte bevis for dette, men for 
noe mer konkret, nemlig at Kristiansen var den andre gjerningsmannen. Forklaringen har dessuten ikke en 
beviskraft som er sammenlignbar med beviskraften til et (sikkert) DNA-bevis.  



etter mitt skjønn anses som et tilstrekkelig grunnlag for gjenåpning, selv om lagretten ikke var 
bundet av belæringen. Men det er selvsagt også mer enn nærliggende å anta at belæringen gav et 
dekkende uttrykk for bevisførselen i retten, og at lagretten derfor uavhengig av denne hadde fått 
med seg at DNA-beviset var ansett å gi sikker bekreftelse for at det var to gjerningsmenn. Om 
lagrettemedlemmene har lagt til grunn et premiss av så sentral betydning i sine overveielser, må det 
klart anses å være en rimelig mulighet for at Kristiansen ville blitt frifunnet om de sakkyndiges 
uttalelser i stedet hadde hatt en nøytral konklusjon. 

Saken i Rt. 2003 s. 940 har flere relevante likhetstrekk, og gir støtte til en slik vurdering. Den gjaldt 
begjæring om gjenopptakelse i en straffesak der en far var dømt for seksuelle overgrep mot sin 
datter. Under lagmannsrettens behandling hadde en sakkyndig hevdet at det er «liten grunn til å 
tvile på at B har vært utsatt for seksuelle overgrep» (avsnitt 36). En ny sakkyndig vurdering hadde 
derimot, basert på ny medisinsk kunnskap, trukket en nøytral konklusjon, om at det medisinsk sett 
er «intet som peker i retning av overgrep», men at den medisinske undersøkelsen heller ikke kan 
avkrefte at overgrep har skjedd (avsnitt 37). Skyldspørsmålet var avgjort av en lagrette, på grunnlag 
av tiltaltes forklaring, forklaringer fra tre sakkyndige og 14 vitner, dommeravhør av fornærmede, 
samt en del skriftlig materiale (avsnitt 30). Aktor hadde gjort gjeldende at øvrige bevis i saken støtter 
domfellelsen, men Høyesterett behøvde bare 59 avsnitt for å trekke en enstemmig konklusjon 
(avsnitt 53, min utheving): 

«Ut fra den sentrale betydning som Michalsens uttalelse om de medisinske funn har hatt 
for sakens utvikling og for konklusjonene til de psykologisk sakkyndige, er det etter min 
mening en rimelig mulighet for at A var blitt frifunnet hvis uttalelsen hadde hatt en 
nøytral konklusjon, som i overlege Ruuds refererte uttalelse. Grunnlaget for 
gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 er således til stede.»  

5.5 Hva bør vi tenke om Viggo Kristiansens skyld? Noen lærdommer om 
bevisvurdering 
Under forutsetning av at DNA-beviset nå er å anse som et (tilnærmet) nøytralt bevis, er det klart at 
det er mange kilder til rimelig tvil i sakens bevismateriale. Dette forteller oss imidlertid ikke hva vi 
bør tenke om Kristiansens delaktighet i ugjerningene i Baneheia. Et alternativ, som klart kan være å 
foretrekke, er å ikke gjøre seg opp en mening om dette betente spørsmålet. Men hvis man først 
velger å danne seg en oppfatning, er det klart at denne bør være forankret i sakens beviser. 

Mobilbeviset er et naturlig startpunkt for en rasjonell vurdering av de gjenstående bevisene i saken 
fordi det angår en nødvendig betingelse for skyldspørsmålet – om Kristiansen kan ha vært på åstedet 
på tidspunktet for ugjerningene. For å avgjøre betydningen av beviset må man forsøke å forlike det 
faktum at Kristiansens mobiltelefon kl. 18.55 og kl. 19.24 mottok, og kl. 18.57 og kl. 19.37 sendte, en 
SMS via en basestasjon som (høyst sannsynlig) ikke hadde dekning på og rundt åstedet, med det 
faktum at jentene ca. kl. 19.00 avsluttet badingen, og med Andersens påstander om 
hendelsesforløpet. Hvis det er uproblematisk å forlike disse kjensgjerningene og påstandene, er 
beviset uten betydning. Jo vanskeligere det er å få det hele til å gå opp, jo mindre sannsynlig er det 
at Kristiansen er skyldig. 

Vurderingen av mobilbeviset er ingen skrivebordsøvelse. Den eneste måten man kan gjennomføre 
en slik vurdering på, som er pålitelig og rettssikker, er ved å foreta en befaring og rekonstruksjon på 
åstedet. Man må estimere hvor lang tid det kan ha tatt å bevege seg fra dekningsområdet til tjernet 
der jentene badet, fra åstedet og tilbake til dekningsområdet, og hvor lang tid som må antas å ha 
gått med til hvert element i det påståtte hendelsesforløpet imellom: møtet med jentene, vandringen 



til åstedet, passiviseringen, klær som tas av og på, gjentatte overgrep, krangler og basketak mellom 
de to tiltalte, drapene, kutting av einerkvister, fjerning av spor og så videre.  

At kommisjonen ikke har foretatt en slik undersøkelse, er vanskelig å forstå, særlig i lys av dens ellers 
så omstendelige utredning. Den har en selvstendig plikt til å sørge for at saken er så godt opplyst 
som mulig, jf. strpl. § 398 første ledd, og er gitt vide fullmakter til å innhente informasjon på den 
måten den anser hensiktsmessig, jf. §§ 398 a og 398 b. Og i gjenåpningsbegjæringen er det anført at 
mobilbeviset er et utelukkelsesbevis,78 altså at dette (praktisk sett) utelukker at Kristiansen kan være 
skyldig. Man burde kunne forvente av kommisjonen at den tar en slik påstand på alvor, og 
undersøker om den kan være holdbar. Dens medlemmer bør i hvert fall ikke stemme mot gjenåpning 
uten å ha undersøkt om et anført utelukkelsesbevis faktisk kan utelukke at den tiltalte er skyldig. 

Det kommisjonen gjør i sin gjennomgang av mobilbeviset, er bare å belegge at dette beviset sto 
sentralt ved behandlingen i retten,79 og at det ikke står i noen vesentlig annen stilling i dag.80 Det 
fremstår i og for seg som relativt rimelige vurderinger. Men betydningen av et bevis kan dramatisk 
endre seg om vi endrer forutsetningene for vurderingen av beviset. Om forutsetningene for 
vurderingen er endret, kan det være påkrevd å gjøre ytterligere undersøkelser av beviset. 

I byrettens dom ble det konkludert med at det for retten «ikke [er] mulig å fastslå endelig hva som 
har skjedd med hensyn til [Kristiansens] mobiltelefonbruk».81 Det er en svakhet ved avgjørelsen.82 
Men det kan argumenteres for at det er en unnskyldelig svakhet. Den kan forstås som et uttrykk for 
Sherlock Holmes’ kjente maksime: «Når du har eliminert det umulige, må det som gjenstår, uansett 
hvor usannsynlig det er, være sannheten.» Hvis man, gjennom DNA-beviset, har eliminert den 
mulighet at Andersen opptrådte alene, og det heller ikke var ansett mulig at andre enn de to var 
involvert, gjenstår det ingen annen tenkelig forklaring enn at de to sammen utførte ugjerningene, 
uansett hvor vanskelig det er å forklare Kristiansens involvering. Dette snus på hodet om det senere 
viser seg at det umulige faktisk var mulig, eller at man kan ha forvekslet det umulige og det 
usannsynlige. 

Hva med de andre bevisene i saken? Å begi seg inn på en konkret vurdering av disse ville ikke vært 
riktig. Men jeg vil trekke frem noen lærdommer som er relevante. Dette er innsikter som dessverre 
er lite synlige i kommisjonens rapport. 

Fravær av bevis kan også utgjøre bevis: Hvis DNA-beviset anses som nøytralt for vurderingen av om 
det var to gjerningspersoner, kan det være nærliggende å tenke at vi kan se bort fra dette beviset og 
konsentrere oss om de øvrige. Men det er også et bevis at det ikke er funnet en fullstendig DNA-
profil på åstedet som samsvarer med Kristiansens DNA. Dette harmonerer dårlig med påstanden om 
at Kristiansen var den mest aktive på åstedet, og den omstendighet at det er gjort funn som svarer til 
Andersens DNA. Slikt fravær av bevis vil aldri (alene) kunne utelukke at en tiltalt er skyldig, men det 
er noe vi må ta med i vurderingen av sannsynligheten for skyld. 

Dobbelttelling: Det er mange momenter i saken, herunder opplysningene om Kristiansens karakter, 
som kan tas til støtte for at Andersens forklaring er pålitelig. Disse kan gjøre oss mer overbevist om 
at forklaringen i hovedtrekk er korrekt. Momentene kan også anses å gi individuell støtte for at 

 
78 GK-2020-82 bl.a. s. 41, 42 og 44. 
79 Ibid. s. 288. 
80 Ibid. s. 297. 
81 TKISA-2001-374 s. 7. 
82 Om rettens problemer med å forklare Kristiansens mobilbruk på en realistisk måte, se nærmere Pedersen 
(2017), s. 19–23. 



Kristiansen er skyldig. Hvis vi da både tillegger de individuell vekt og legger stor vekt på Andersens 
forklaring, er det en risiko for at vi vil ha telt med disse momentene to ganger. Slik dobbelttelling kan 
skje helt ubevisst, og er noe man må være på vakt overfor når man vurderer bevis som ikke bare har 
individuell vekt, men også støtter (gjensidig) opp om hverandre.83 

Overskuddsinformasjon: Bevisverdien til momentene under karakterbeviset er presumptivt at de 
underbygger at Kristiansen har en personlighet som er kompatibel med forbrytelsene. Hans 
overgrep i ungdomsårene mot en ung jente sannsynliggjør at han var i stand til å begå mer alvorlige 
overgrep (men gir på ingen måte et sikkert bevis for dette). Etter å ha fått opplyst dette kan vi bli 
mer åpne for tanken om at han også begikk de handlinger han var tiltalt for. Men det er uklart hva 
det tilfører vurderingen om vi deretter også får informasjon om hvilke videofilmer han var i 
besittelse av, eller om det føres en rekke vitner som forklarer seg om hvor plagsomt han hadde 
opptrådt i nabolaget. Slik informasjon kan gjøre et sterkt emosjonelt inntrykk, men en rasjonell 
bevisbedømmer bør være oppmerksom på muligheten for at dette bare er «støy» som hen må se 
forbi ved vurderingen av om den tiltalte er skyldig etter tiltalen. 

Seleksjonsbias: Når det tas ut tiltale mot en person for en forbrytelse, er det rimelig å anta at 
årsaken til dette er at det finnes sterke bevis som knytter den tiltalte til forbrytelsen. Hvis det 
derimot er slik at tiltalen i ikke uvesentlig grad skyldes den tiltaltes karakter eller forhistorie (dette 
kan også skje ubevisst), vil det foreligge seleksjonsbias. Selv om opplysningene om den tiltaltes 
karakter/forhistorie isolert sett kan fremstå som bevis for at en person er skyldig, vil de i den grad de 
indikerer at det foreligger seleksjonsbias, kunne gjøre det mindre sannsynlig at tiltalte er skyldig.84 

I diskusjonene rundt Baneheia-saken, og i kommisjonens rapport, har avhørsteknikkene som ble 
benyttet under utspørringen av Andersen, vært et tema. Det er viktig å forstå at disse bare er en del 
av et større bilde. Det problematiske er ikke bare teknikkene, men at Andersens forklaring er 
fremkommet etter at politiet, på bakgrunn av informasjon om Kristiansens karakter, stilte ledende 
spørsmål. Forklaringen er derfor ikke et bevis som er uavhengig av karakterbeviset. Disse forholdene 
svekker forklaringens bevisverdi. Dersom politiet under avhøret også søkte en bekreftelse av 
hypotesen om at Kristiansen er skyldig, i stedet for å stille kritiske spørsmål til Andersens forklaring 
(bekreftelsesbias), vil det ha svekket bevisverdien ytterligere.  

Det kontraintuitive er at det kan tenkes at vi etter en grundigere rasjonell vurdering av forklaringen, i 
lys av dens svakheter, vil måtte konkludere med at den ikke er å anse som et bevis som taler for at 
Kristiansen er skyldig, men at den tvert imot er et bevis for at han ikke er det. 

6 Quis custodiet ipsos custodes?85 
Bakgrunnen for etableringen av gjenopptakelseskommisjonen var et ønske om å løfte 
gjenåpningsvurderingene ut av domstolene for å styrke allmennhetens tillit til at de ble behandlet 
upartisk og uten kollegiale påvirkninger.86 Kommisjonens uavhengige stilling er sentral. Den 

 
83 Om dobbelttelling, se ellers Christian Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, Norstedts 
Juridik, 2018, s. 286–294 passim. 
84 Om seleksjonsbias, se ellers ibid. s. 313–318. 
85 «Hvem skal vokte vokterne?» (fra Juvenalis’ Satirer).  
86 Se nærmere om bakgrunnen i Ot.prp. nr. 70 (2000–2001) punkt 2.  



bestemmer selv sin arbeidsmåte og kan ikke instrueres om hvordan den skal utøve sin myndighet.87 
Dens avgjørelser kan heller ikke klages inn for Justisdepartementet eller ankes inn for domstolene.88  

Det er imidlertid mulig å anlegge sivilt gyldighetssøksmål for prøving av kommisjonens avgjørelser. I 
Rt. 2012 s. 519 fastla Høyesterett i storkammer rekkevidden av domstolenes kompetanse ved slik 
prøving.89 Retten slo fast at domstolene kan prøve kommisjonens generelle lovtolking (avsnitt 74) og 
om kommisjonen har fulgt grunnleggende saksbehandlingsregler, for eksempel at kravene til 
habilitet og kontradiksjon er oppfylt (avsnitt 77). Kommisjonens bevisbedømmelse kan derimot ikke 
prøves; det ble ansett uheldig og i strid med tanken bak etableringen av kommisjonen om 
domstolene skulle kunne gjøres til en arena for omkamp om bevisene (avsnitt 75). Med samme 
begrunnelse fastslo Høyesterett at heller ikke den konkrete rettsanvendelsen kan prøves (avsnitt 
76), og ei heller andre sider av saksbehandlingen, med mindre det er tale om grove og åpenbare feil. 
Utredningsplikten ble særlig nevnt som en standard domstolene vanskelig kan prøve uten å måtte 
bevege seg inn på bevisbedømmelsen (avsnitt 77). 

Jeg har forståelse for Høyesteretts konklusjon. Men et uheldig utslag av den er at kommisjonen i 
liten grad må stå til ansvar for sine vurderinger, og at den i praksis er så godt som avskåret fra 
ytterligere veiledning av Høyesterett.90 Det har heller ikke vært nevneverdig med rettsvitenskapelig 
forskning på gjenåpningsvurderingen eller på kommisjonens avgjørelser. Kommisjonen er dermed 
mer eller mindre overlatt til seg selv og til medlemmenes skjønn i de meget komplekse vurderingene 
som skal foretas i gjenåpningssaker. 

Mangelen på ettersyn medfører at det alltid vil hefte et spørsmålstegn ved kommisjonens 
avgjørelser om å nekte gjenåpning: herunder om kommisjonen har fulgt opp alle anførsler om nye 
bevis; om den har utført alle nødvendige undersøkelser; om den har behandlet saken på en upartisk 
måte, og uten bindinger til domstolene eller til kommisjonens tidligere avgjørelser; om dens 
medlemmer har den påkrevde rolleforståelse; om de har tilstrekkelig med kompetanse, særlig i 
bevisvurdering; om deres vurderinger er i samsvar med lovens og Høyesteretts føringer; om de har 
foretatt troverdige historiske rekonstruksjoner, rasjonelle utfyllinger av huller i bevisbildet og 
overbevisende vurderinger av bevismaterialet; og om de i rimelig utstrekning har latt uklarhet, 
usikkerhet og intern uenighet komme den tiltalte til gode. Hvordan kan vi vite at kommisjonen våker 
over de uskyldig dømte, om ingen vokter kommisjonen? 

 

 
87 Jf. strpl. § 395 fjerde ledd. 
88 Jf. strpl. § 395 tredje ledd. Se også kommentarene til lovens § 395 i Erik Keiserud mfl., Straffeprosessloven. 
Lovkommentar, 5. utgave, Universitetsforlaget, 2020.  
89 Saken gjaldt gyldigheten av kommisjonens avslag på Kristiansens andre begjæring om gjenåpning.  
90 I NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov er det i utkastets § 41-24 foreslått en utvidelse av domstolenes 
prøvingsadgang (se s. 82 og 471–473). Kommisjonens tidligere leder Helen Sæter har i kommisjonens 
høringsuttalelse av 29. mars 2017 stilt seg kritisk til forslaget. 
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