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Rapporten om Anders Behring Breivik 
vil bli en verkebyll for det norske 
samfunnet, mener historiker.

Mener tvilen 
vil hjemsøke 
Norge i flere 
tiår fremover 
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De syv medlemmene av 
Rettsmedisinsk kommisjon 
«hadde ingen vesentlige 
bemerkninger til rappor-
ten» som konkluderer med 
at Anders Behring Breivik er 
paranoid schizofren.

Helt siden rapporten ble levert til 
retten 29. november, har eksper-
ter som har lest store deler av den, 
trukket konklusjonen i tvil. Man-
ge har vært kritiske, og mener det 
ikke er grunnlag for å stille en slik 
diagnose.

– Denne usikkerheten kan vi 
ikke leve med som samfunn. Det 
er reist så mye tvil og kommet så 
mange innsigelser fra så mange 
erfarne rettspsykiatere mot den-
ne rapporten, så er det klart at vi 
må ha en ny vurdering før vi kan 
slå oss til ro med en slik diagnose, 
sier seniorforsker og religionshis-
toriker Terje Emberland. Han job-
ber ved Senter for studier av Holo-
caust og livssynsminoriteter.

– Hvis erklæringen om hans psy-
kiske tilstand som paranoid schi-
zofren blir stående, tror jeg det-
te vil bli en verkebyll i det norske 
samfunnet i flere tiår fremover, 
et åpent sår som ikke kan lukkes 
fordi tvilen rundt vurderingen er 
så sterk, mener Emberland.

I går gikk Oslo tingrett til det 
uvanlige skritt å be alle partene i 
saken om å uttale seg om de me-

ner at det bør utnevnes nye sak-
kyndige. De skal i så fall under-
søke Behring Breivik på nytt før 
rettssaken i april. Påtalemyndig-
heten, forsvarerne og bistandsad-
vokater har fått frist til 5. januar 
med å svare, men flere har alle-
rede bestemt seg:

– Rettsmedisinsk kommisjon 
skaper mer usikkerhet og åpner 
for unødvendige spekulasjoner, 
sier Mette Yvonne Larsen i ad-
vokatfirmaet Stabell, og ber om 
en ny sakkyndig vurdering av 
32-åringen.

Klientene vil ha ny rapport
Hun er en av de koordinerende 
bistandsadvokatene, og represen-
terer berørte fra både Regjerings-
kvartalet og Utøya. 

– Kommisjonen kunne ha be-
skrevet kort hva innvendingene 
gikk ut på, selv om de ikke rokket 
ved konklusjonen. 

Et større antall av våre klienter 
ønsker en ny sakkyndigrapport, 
sier Larsen.

Hun viser også til at saken er så 
omfattende og viktig, at det for 
ettertiden er avgjørende å gjøre 
det som er mulig for å rydde vekk 
mest mulig tvil.

Bistandsadvokat John Arild Aa-
sen har i et brev til tingretten bedt 
om en bredere og mer omfatten-
de vurdering av Behring Breivik 
i psykiatrisk sykehus med 24 ti-
mers kontinuerlig observasjon. 
Aasen peker på at straffeprosess-
loven åpner for at retten kan be 
om en slik vurdering.

Også bistandsadvokat Brynjar 
Meling har varslet at han, på veg-
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XX De rettspsykiatrisk sakkyndige 
Torgeir Husby og Synne Sørheim 
avga 29. november sin rapport 
om Anders Behring Breivik.
XX Den konkluderte med at han var 
paranoid schizofren og psyko-
tisk, og dermed strafferettslig 
utilregnelig.
XX Flere psykiatere som har lest 
deler av rapporten, mener den 
ikke gir grunnlag for en slik 
diagnose.
XX Rettsmedisinsk kommisjon ledet 
av Karl Heinrik Melle har med 
syv medlemmer vurdert de 
sakkyndiges rapport. De kom i 
går med sin konklusjon: De har 
ingen vesentlige bemerkninger 
til rapporten. 

Rapporten som konkluderer med at 
Anders Behring Breivik er utilregnelig, 
har blitt sterkt kritisert de siste ukene. I 
går godkjente Den rettsmedisinske kom-
misjon rapporten. Foto: CoRnelius PoPPe, 
sCAnPix 

ne av sine klienter, vil ha nye sak-
kyndige. 
     I gårsdagens Aftenposten sa den 
anerkjente svenske psykiateren 
Johan Cullberg at han mener det 
bør opprettes en nordisk ekspert-
gruppe av sakkyndige som gjør en 
ny vurdering. Han er en av mange 
eksperter som har lest rapporten.

Arne Thorvik, sakkyndig i straf-
fesaker siden 1992, stiller seg bak 
Cullberg.

– Dette er en så prinsipiell sak at 
jeg mener fortsatt at det bør opp-
nevnes nye sakkyndige, og jeg stil-
ler meg bak Cullberg som foreslår 
en nordisk gruppe.

Anne-Kari Torgalsbøen, førstea-
manuensis ved psykologisk insti-
tutt ved Universitetet i Oslo, synes 
det er oppsiktsvekkende at kom-
misjonen ikke har noen bemerk-
ninger. 

– Spesielt når så mange eksper-
ter på området er forundret over 

de sakkyndiges konklusjon, sier 
hun. 

– Diskusjon i gruppen
Ingen av de syv kommisjons-

medlemmene kan eller vil kom-
mentere saken, heller ikke om det 
har vært uenighet i gruppen om 
konklusjonen. Psykiater Henning 
Værøy biter seg merke i at kommi-
sjonen bruker begrepet «vesent-
lige bemerkninger».

– Det er ingen bemerkninger av 
betydning når det gjelder man-
datet kommisjonen har fått. Men 
når kommisjonen skriver at de 
ikke har vesentlige bemerknin-
ger, tolker jeg det som at det har 
vært diskusjon innad i gruppen, 
og at ikke alle har vært enige. Jeg 
spør meg hvorfor kommisjonen 
ikke skriver det i sin vurdering, 
sier Værøy.
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