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De fleste eksperter i psykiatri ansa det som lite sannsynlig at to
gjerningsmenn stod bak drapene i Baneheia.
Tidlig i etterforskningen gikk politiet i Kristiansand ut i mediene og sa
at det trolig var snakk om to gjerningsmenn. De uttalte seg pa bakgrunn av
tekniske funn , og viste seg a fa rett i sine spadommer.
Rettspsykiatrene som uttalte seg i saken tok derimot grundig feil, dersom
politiets siktelse na viser seg a v~re riktig .
En , voksen mann
Rettspsykiater Kjell Noreik hevdet i VG at det trolig var en voksen mann
som hadde begatt drapene . Han ansa det som lite sannsynlig at drapene var
begatt av en sinnssyk person , men holdt muligheten apen for at jevnaldrende
hadde tatt livet av de to jentene .
Psykolog Mjchael Setsaas holdt flere muligheter apne. - Barn har drept
barn. Et ungt menneske med en alvorlig atferdsforstyrrelse kan ogsa ga til
et ~ kt skritt. En psykisk utviklingshemmet kan ogsa tenkes a gj0re det,
sel~om det er vanskelig a fatte , sa han til VG.
Rettspsyk i ater Karl - Ewert Hornemann hevdet i Dagbladet at drapene trolig
ble utf0rt av en pedofil gjerningsmann , ikke to. - Pedofile er ensomme
mennesker som opererer alene , sa han i slutten av maio Horneman fortalte
Dagbladet at han trodde gjerningsmannen var over 20 ar gammel. Han l anserte
ogsa en teori om at drapene v ar inspirert av massemorderen Thomas Quick.
Ikke overrasket
Ogsa professor Berthold Grunfeld ansa det som lite sannsynlig at drapet var
begatt av to personer.
- Jeg kjenner ikke til at flere personer noensinne har v~rt sammen om a
bega slike handlinger , sa Grunfeld til Dagbladet en uke etter ugjerningen.
Konfrontert med politiets teori om at 19-aringen og 21-aringen i fellesskap
utf0rte voldtektene og drapene , sier Grunfeld f0lgende til Bergens Tidende .
- Det er riktig at jeg ikke trodde to personer stod bak . Jeg visste ikke
mer enn det som stod i mediene - og uttalte meg pa generelt grunnlag.
- Er du overrasket?
- Det er ingenting som overrasker meg i denne saken.
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