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Nødvendig oppklaring
Den grufulle kriminalsaken i Kristiansand er ikke løst. Ingen er
dømt for drapet på de to småjentene
som på forsommeren gikk for å bade i
Baneheia. Ingen er skyldig før dom
stolene har slått det fast. Men det er lov
til å håpe på en oppklaring. Dette håpet
steg kraftig i går, da politiet opplyste at

de hadde
pågrepet to
unge menn
og siktet
dem for
ugjemin
gen, og
samtidig
opplyste at
den ene av
dem, kon
frontert
med resul
tater fra
DNA-tes
ting, hadde
tilstått.

Baneheia-drapene tilhører den typeforbrytelser det er vanskelig å
tenke seg forblir uoppklart. Ikke fordi
gjerningsmennene hadde etterlatt seg
tydelige spor. Men fordi disse dråpene
frembrakte så sterke følelser i hele det
norske folk at vi knapt kunne leve i
fred med at det som skjedde forble en
gåte. Derfor var da også lettelsen i
Kristiansand så stor i går. Og ikke bare

MENER
Baneheia

saken gir en tyde
lig indikasjon på
at den tekniske
siden av politi
arbeidet får sta
dig større be
tydning i krimi
nalsaker.

i den byen. Når to uskyldige små
jenter blir tatt livet av, ryster det
hele nasjonen.

Møysommelig politiarbeid erårsaken til det gjennom
brudd vi fikk i går. Foreløpig vet
vi selvfølgelig for lite til å gi poli
tiet all ære for den jobben som er
gjort. Men vi vet at det ikke er
flaks, men nitid innsats som gjør
at man i det aktuelle terrenget
makter å finne et hårstrå så lite at
det tar mange måneders forsk
ningsarbeid å kunne slå fast opp
havsmannens DNA-profil. Vi vet
også at politiet blant hundrevis av
mulige mistenkte blant andre had
de ringet inn de to som nå er sik
tet. Det tyder på godt politihånd
verk.

Baneheia-saken gir en tydeligindikasjon på at den teknis
ke siden av politiarbeidet får sta
dig større betydning i kriminalsa
ker. DNA-tester er viktig og blir
viktigere. Første gang det ble
brukt i en drapssak, var i 1990, da
en mann fra Mysen ble dømt til 21
års fengsel etter å ha drept en ung, ut
viklingshemmet kvinne. De senere åre
ne har denne metoden vært aktuell
blant annet i Bjarkøy-saken, Sjøvegan
saken, Berit Hanke-saken og Birgitte
saken. En DNA-prøve er ifølge Kri

pos-sjef Ame Huuse like sikker som et
fingeravtrykk, og er fullgod som fel
lende bevismiddel i en rettssak. Huuse
mener Baneheia-saken indikerer beho
vet for DNA-registrering av kriminelle
her i landet.

Det siste skal vi ikke ta stilling tilmens følelsene koker. Men det er
ingen tvil om at fremtidens kriminali
tetsbekjempelse vil være tjent med
sterk satsing på å utvikle den tekniske
siden av politiets arbeid.

Knappeknepper-land
HAFJELL (VG) Skal offentlig sektor vie sitt liv til knappekneppere, eller har den viktigere ting å
foreta seg?
Det var arbeids- og administrasjons
minister Jørgen Kosmo som stilte det
te noe underfundige spørsmål under
Kommunal 2000-konferansen i Øyer i
går, der kvalitet og kompetan
se i offentlig sektor sto på pro
grammet.

Den sinnrike oppfinnelsen
«knappeknepper» er blitt en
suksess for eldre og uføre som
har problemer med å greie å
kneppe igjen knapper. Men re
gelverket gjør at helseperso
nell må bruke svært mye tid på
å administrere bruken av
knappeknepperen, som koster en drøy
50-lapp.

Først krever regelverket at en ergo
terapeut skal avgjøre om pasienten
trenger en knappeknepper. Deretter
må helsepersonell sende søknad I seks
eksemplarer til hjelpemiddelsentra
len for å få knappeknepperen. Går det
te i orden, har man sannsynligvis i lø
pet av noen uker fått knappekneppe
ren på plass på pasientens knapper.
Heia Norge!

Tid for sehkrilikk

Kosmo, som har fått en av Stolten
berg-regjeringens mest problematis
ke jobber, med fornyelsen og effektivi
seringen av offentlig sektor som opp-

gave, har mye å ta fatt i. Knappeknep
peren er bare en av mange eksempler
på hvordan ansatte i offentlig sektor
tvinges til å bruke urimelig mye tid på

«idiotoppgaver» som de er
pålagt av sentrale organer.
Statsråden mente tiden var

inne for en alvorlig selvkri
tikk fra politikernes side
når det gjelder spørsmålet
om hvordan Kommune-

Norge kan fornyes og effek
tiviseres.

Kosmo fremsto som den
reneste rabulisten i sin om

tale av lover og regler som mer eller
mindre tar livet av lokaldemokratiet.

Han virket der og da som han ville
rive hvert eneste regelverk i filler, I så
måte er Kosmo rett mann på rett
plass, om ikke rabulisten i Kosmo mer
skyldtes frustrasjonen jobben har
skaffet ham. Han kunne i hvert fall

glede seg over at de mange konferan
sedeltagerne fra offentlig sektor syn
tes statsrådens tale var som søt mu
sikk i ørene.

Innset1 alvoret

Men utover enigheten om statsråd
Kosmos hjertesukk, var den musikal
ske samstemmigheten ganske fravæ
rende i spørsmålet om hvordan offent

lig sektor kan gjøres bedre. De fleste
synes å være enige om at det er best
som det er, dersom Staten kan bla opp
mer penger.

Privatisering og konkurranseutset
ting er fyord. Slik sett kan man bare
vende bunken av argumenter fra disse
kommunalkonferansene de senere år.
Det er lite nytt å skrive hjem om.

Men samtidig registrerer jeg nok at
kritikken mot manglene i det offent
lige tjenestetilbudet blir tatt mer på
alvor etter hvert.

Man innser at en del skanser allere
de har fait, og at privatisering og kon
kurranseutsetting av tjenestene er
blitt en del av utfordringene fremover.
Det er ikke nok å fnyse av kritikken.
Velgeropprøret mot Ap til fordel for
Carl I. Hagen og Frp de siste ukene
har også tydelig gjort inntrykk.

Vaig meilom to «onder»
Det gjorde nok også professor Jørn

Rattsøs innlegg i går, der han på man
ge måter satte kniven på strupen på
offentlig sektor og slo fast at den nå
har valget mellom konkurranseutset
ting og privatisering.

Utviklingen har allerede kommet så
langt at Kommuneforbundets ønske

om å «legge lokk på» konkurranseut
settingen blir som å få tannkremen til
bake på tuben, for å bruke Rattsøs ord.

Spørsmålet blir hvilke grep offentlig
sektor vil svare med. Hittil har den
satt seg på bakbena og motvillig villet
debattere alternativer til at offentlig
sektor fortsatt skal ha mer eller min
dre monopol på offentlige tjenesteyt
inger.

Når enkelte av Kommuneforbun
dets topper fortsatt stiller spørsmål
om folk virkelig ønsker valgfrihet, kan
man spørre seg om vi lever i to for
skjellige verdener. Vi har hatt valg
frihet på en rekke områder i lang tid
allerede.

Ingen er vettskremt av det. Det vi
ønsker, er at tilbudene skal være der
når vi trenger dem. I så måte slapp jo
sosialminister Guri Ingebrigtsen kat
ten ut av sekken når hun uttalte at det
viktigste er at bestemor får godt stell,
uavhengig av at pleieren er fra det of
fentlige eller det private.

Det bør vel også være det viktigste
for dagens ansatte i offentlig sektor.
Og er de så dyktige som de seiv hev
der, har de vel ikke noe å frykte i kon
kurranse med andre. Men de må vise
det med mer enn ord.

E-post: ame.overby@vg.no
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BARNEDRAPENE

LEKTE KRRIG I HEIA

Siktet for drapet på
Stine Sofie og Lena

Av KNUT ROSTAD, HANS PETTER AASS, HEGE LYNGVED
ODINSEN TOM

KRISTIANSAND (VG) Sent og tidlig skal Vig
go Kristiansen (21) og Jan Helge Andersen
(19) ha lekt gjemsel og krig i Baneheia, kledd
som kommandosoldater. I går ble begge sik
tet for drapet på to små barn.
Ved lunsjtid ble de to kame
ratene pågrepet og siktet
for å ha voldtatt og drept
Lena Sløgedal Paulsen (10)
og Stine Sofie Sørstrønen
(8) i Baneheia i Kristian
sand 19. mai. Begge blir
fremstilt for varetekts
fengsling i åtte uker i dag.

- Trives med yngre
Politiets pågripelser kom etter
nær fire måneders intensiv et
terforskning. Den avgjørende bi
ten fait på plass da Rettsmedi
sinsk instituttfant DNA-profilen
i et
kropps
hår fra
det sen
trale
åstedet
identisk
med den
ene av de
siktedes.

Etter å
ha blitt
forelagt
de teknis
ke bevi
sene, til
sto Jan
Helge
Ander
sen at de to hadde drept jentene.
Men seiv erkjenner han kun an
svar for drapet på én av jentene.
Viggo Kristiansen stiller seg
uforstående til at kameraten har
trukket ham inn i saken.

Naboer og bekjente tegner et
noe spesielt bilde av de to kame
ratene:

De ser eldre ut enn de andre i
klassen, men trives best sam
men med langt yngre. De draps
siktede har gjennom hele opp
veksten skilt seg ut fra de andre i
ungdomsmiljøet i Kristiansand.

Ifølge dagens Aftenposten skal
også de to drapssiktede ha opp
trådt truende overfor folk i gata.
Dette skal også flere personer ha
tipset politet om i løpet av etter
forskingen av dobbeltdrapsa
ken.

- Alltid høflig
De fant hverandre i interessen
for det militære. Begge har vært
med i Ungdommens Heimevern
i Kristiansand, og det skal ha
vært deres altoppslukende hob
by og fritidsbeskjeftigelse.

Naboer, bekjente og skoleka
merater av de to si er til VG at de
liker å leke med barn, og at de
ofte er å se i militære uniformer
og med militære effekter.

- Hvis sønnen min hadde pro
blemer med et punktert sykkel
dekk, stilte Viggo alltid opp. Han
var alltid høflig, sier en nabo i

bydelen Eg.

- Voldsomt temperament
- De er så spesielle at ingen or
ket å være med dem. De to gikk
kledd som kommandosoldater,
og hang alltid sammen, sier en
annen.

Viggo Kristiansen og Jan Hel
ge Andersen vokste opp bare
noen meter fra hverandre. Vig
go karakteriseres som lederty
pen av de to, mens Jan Helge er
den rolige, mer innesluttede som
fulgte i kameratens fotspor.

Personer som kjenner 21 år
gamle Viggo Kristiansen hevder
han har et voldsomt tempera

ment. Også på
fotballbanen,
de gangene
han ble med på
løkka for å spil
le. Enkelte føl
te det var van
skelig å forhol
de seg til ham:

«I det ene
øyeblikket var
han smilende
og høflig. I det
neste kunne
han oppleves
voldsom,» sier
flere til VG.

Den lille,
kraftige gutten

skal ha drevet aktivt med både
turn og fotball.

Arbeidskolleger av 21-åringen
forteller at han er arbeidsom og
respektert. Etter at dråpene ble
begått, har han ikke hatt en
eneste fraværsdag, med unntak
av en ukes ferie sent på somme
ren.

Naboer VG har snakket med,
sier de føler en blanding av hat
og sjokk overfor de to siktede.

- Det er vondt å vite at kame
rater av min sønn har gjort noe
slikt, sier en nabo.

- Ensom ulv
Jan Helge Andersen gikk ut av
Tangen videregående skole i
vår, hvor han tok utdannelse
innenfor baker- og konditorfa
get. Klassekamerater beskriver
ham som en ensom ulv uten mye
kontakt med de andre i klassen.

Men medelever VG har snak
ket med, sier de oppfattet ham
som en grei og snill gutt. Han
pratet alltid mye om det militæ
re, og særlig om Heimevernet.
For tre uker siden begynte 19-
åringen i bakerlære på et bakeri
i Kristiansand. Mandag sluttet
han i arbeidet, etter sjefens øns
ke.

Kollegene rakk ikke å bli godt
kjent med den nye lærlingen,
men sier at han virket noe fjern
og ukonsentrert de få ukene han
jobbet.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og
Lena Sløgedal Paulsen (10).

HEKTER: Viggo Kristiansen (21) er siktet for drap, og fremstilles for varetekstfengsling sammen med karri
ten sin i dag. Men 21-åringen, som skal være ledertypen av de to, benekter befatning med barnedrapenej
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TILSTO: Jan Helge Andersen (19) erkjenneransvar for drapetpå en avjentene. Naboer og bekjente beskriver ham som en rolig og
noe innesluttet gutt.

Begikk
hvert

sitt drap?
KRISTIANSAND (VG) 19 år
gamle Jan Helge Andersen
erkjenner bare straffskyid
for ett av dråpene i Bane
heia.
Hvilket av de to dråpene det
dreier seg om, vil mannens for
svarer, advokat Ben Fegran,
ikke uttale seg om.

- Han erkjenner delvis straff
skyid, men bare for den ene
drapshandlingen, sa Fegran da
han ankom til sin bolig sent i
natt.

Det betyr etter all sannsynlig
het at 19-åringen hevder at de to
tok livet av hver sin jente.

Aksepterer varetekt
Sammen med sin forsvarer vil
Andersen akseptere varetekts
fengsling i dag. Både Andersen
og Viggo Kristiansen er siktet
for overlagt drap, som betyr at
politiet mener mennene planla
dråpene. Begge to er også siktet
for voldtekt av jentene.

- Dette er unektelig en spesiell
sak. Jeg vet at flere advokater
kviet seg for å ta dette oppdra
get, men jeg har valgt å ta det,
sier han.

Fegran ble oppringt i går for
middag med spørsmål om han
kunne tenke seg det meget spesi
elle oppdraget.

- Hva var bakgrunnen for at
din klient også trakk 21-åringen
inn i saken?

- Det vil jeg ikke kommentere,
sier en ordknapp Fegran. Han vil
heller ikke si noe om foranled
ningen til ugjerningen eller hvil
ket motiv som ligger til grunn.

-Har
Ikke alibi

Av KNUT ROSTAD

KRISTIANSAND (VG) Viggo
Kristiansen (21) har ikke
alibi for hele drapskvelden.
Det bekrefter mannens forsva
rer, advokat Tore H. Pettersen,
overfor VG.

- Min klient har alibi for deler
av kvelden. Han mener at 19-
åringen har dratt ham inn i sa
ken, og erkjenner ikke straff
skyld, sa Pettersen til VG uten
for sin bolig i natt. Da hadde han
nettopp kommet syklende fra det
flere timer lange politiavhøret.

- Hvordan reagerer din klient
på at 19-åringen erkjenner
straffskyld?

- Han har veldig vanskelig for
å forholde seg til det, sier en ord
knapp Pettersen.

Gårsdagens avhør av Kris
tiansen dreide seg i hovedsak om
å få til en så detaljert beskrivelse
som mulig av 21-åringens beve
gelser ettermiddagen og kvelden
19. mai.

- Min klient har prøvd å gi po
litiet navn på personer han traff
eller var sammen med. Han er
ikke forelagt noe resultat av
DNA-prøve, sier Pettersen.

UTPEKI SOM KIKKERE - bla om   
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