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Christoffer-saken:

Overlege: - Påfallende

at han ikke søkte trøst

hos voksne
TØNSBERG (Aftenposten.no): En åtteåring som er slått gul og blå bør normalt søke trøst
hos voksne om de selv ikke er truet til taushet.
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Overlege Ebba Wannag er ekspert på barn med ADHD-diagnose. Hun stusset over at Christoffer Gjerstad Kihle ikke ville
fortelle noen om hvordan han slo seg om natten og etterhvert fikk alvorligere skader som til slutt ble livstruende.

- Jeg finner det påfallende at en åtte år gutt ikke henvender seg til voksne omsorgspersjoner når han får alvorlige skader. Det
blir jo en spekulasjon, men vi har sett at barn som blir utsatt for trusler kan velge å tie, sa Wannag da hun vitnet i Agder

Per Annar Holm
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lagmannsrett onsdag.

- Verget ikke sønnen
Her står mor til Christoffer tiltalt for ikke å ha vernet sønnen fra grov vold han ble utsatt for av stefaren, som den 38 år gamle
kvinnen senere har fått to sønner med.

Verken SFO-ansatte, lærere eller moren fikk klare svar. Tidligere fortalte han mormor Ragnhild Gjerstad «alt». Så ble han
mer stille og til slutt nektet han helt å svare:

«Jeg tenker nok du skjønner det sjøl», ble standardsvaret.
Det ble også tittelen på boken mormoren skrev sammen med forfatteren Jon Gangdal.

- Normal gutt
Om Christoffer våknet var det alltid stefaren som sto opp og gikk til rommet hans. Moren kunne høre støy, men hun har tidligere
forklart i retten at hun ikke sto opp for å sjekke hva som skjedde.

Hun syntes stefaren var den beste til å sette grenser, og var mer konsekvent enn henne når det  gjaldt å sette grenser for en
hyperaktiv sønn.

Og hun godtok stefarens forsikringer om at gutten falt eller snublet om natten slik at han fikk blåmerker over det
meste av kroppen.

- Det normale ville jo være at dersom et barn slår seg på rommet sitt om natten så ville det ha kommet inn på foreldrenes
soverom for å få trøst. Det gjorde ikke Christoffer, sa Wannag.

- Usikkerhet om bevis
I tre rettsrunder har det såkalte «tapetbeviset» stått sentralt. Kripos og rettsmedisinerne mente at Christoffers hodeskade passet
med at han var slengt mot veggen på gutterommet slik at fiskebensmønsteret fra glassfibertapeten også ble avsatt i huden.

5. februar 2005 var Kripos på en åstedsbefaring i Kodal sentrum der den åtte år gamle gutten ble funnet livløs tre
dager tidligere.
Etter åtte år snur Kripos og sier nå at det trolig ikke er sannsynlig at Christoffers hode ble slått mot veggen på gutterommet.

- Vi fikk i fjor et nytt analyseapparat,  og ved hjelp av dette mener vi det er mest sannsynlig at skaden ikke har oppstått ved
slag med stor kraft mot tapeten, sa politioverbetjent Tom Luka i Krios.

- Tror fortsatt
Rettsmedisinerne holder fortsatt på at det er sannsynlighetsovervekt for at det var slik skaden oppsto.

Fra obduksjonen ved Rettsmedisinsk institutt hadde de tatt med et transparentark hvor det med tusj var tegnet av et mønster
fra  siden av guttens hode.

Så sent som i desember i fjor var Kripos tilbake i huset der Christoffer døde.
Da var gutterommet totalt pusset opp, men huseieren hadde noen ubrukte deler av fiskebenstapeten liggende:
- Strukturen i tapetet stemmer overens med de avtrykkene vi fant på guttens tinning, sa professor Torleiv Ole Rognum i retten

i dag.
- Det har liten relevans for straffesaken mot Christoffers mor, men det viser at det som har vært slått fast som sannhet

tidligere kanskje ikke er så sikkert, sier sandefjordkvinnens forsvarer, Thomas Randby.
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Christoffer-saken

Christoffer Gjerstad Kihle døde 2.  februar 2005 etter omfattende mishandling. Han ble funnet med et 17 cm langt brudd
på hodeskallen.

Stefaren (40) soner en dom på åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Politiet henla forholdet to ganger før Riksadvokaten beordret at den skulle etterforskes.

Moren (38) ble i april 2012 dømt til fengsel i to år og seks måneder for passiv medvirkning  i Tønsberg tingrett

Hun skulle ha sonet fire måneder av dommen, men anket.

Statsadvokaten henla saken mot Christoffers mor, men Riksadvokaten beordret ny etterforskning etter klage fra guttens
biologiske far.

Både mor og stefar har hele tiden nektet straffskyld.

Sist mandag møtte hun i Agder lagmannsrett med Reidun Wallevik som førstelagmann og Øistein Langbakk og Jan
Morten Olsen som lagdommere.

Aktor er politiinspektør Kjetil Baustad Egelie, advokat Thomas Randbyog Sidsel Katralen er forsvarere, mens
bistandsadvokaten heter Knut Gunnar Brindem.
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Mest lest

Overlege: - Påfallende at han ikke søkte trøst hos voksne
TØNSBERG (Aftenposten.no): En åtteåring som er slått gul og blå bør normalt søke trøst hos voksne om de
selv ikke er truet til taushet.

- Dette er aller første gang at jeg har vært redd på jobb
Drosjesjåføren som kjørte den trusselsiktede mannen til Lambertseter natt til onsdag forteller at han ble redd
av mannens oppførsel.
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