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Forsvarer: Advokat Sigurd Jørgen Klomsæt, her fotografert utenfor Agder fengsel i
Froland, i forbindelse med besøk hos den siktede 47-åringen.
Fotograf: Baard Larsen

– En krevende og utfordrende
sak, for alle parter
Sigurd Jørgen Klomsæt har overtatt som advokat for mannen som er siktet
etter hendelsen i Fjære kirke. Forsvareren er ikke i tvil om sitt syn på saken.
Kjendisadvokaten liker utfordrende saker, og var ikke i tvil da han fikk forespørsel om å
representere 47-åringen fra Grimstad. Det måtte bli ja. For at noen er siktet for innbrudd
og skadeverk i en kirke, og likskjending, er smått historisk i norsk rettssammenheng.
Grimstadmannen, som siden hendelsen i oktober i fjor har sittet i varetektsfengsling i
Froland, er siktet for innbrudd, grovt skadeverk, forsøk på grovt skadeverk, likskjending
og skadeverk. I de siste fengslingsmøtene har siktede erkjent å skyld, men ikke direkte
erkjent straffeskyld.
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Nekter: Den siktede i saken hevder han ikke har planer om å oppsøke Fjære kirke, om han
blir løslatt. Noe retten sliter med å tro 47-åringen på. Torsdag blir det nytt fengslingsmøte
i saken.
Fotograf: Baard Larsen

Helsemessig
I siste rettsmøte om saken, som var ankesaken til Agder lagmannsrett over fortsatt
varetekt i fire uker, kom lagmannsretten til at det fikk holde med to ukers varetekt. Dette
basert på at sakkyndiges tilleggserklæring skal foreligge mandag denne uken.
Endringen i fengslingskjennelsen er det første medholdet av en anke som siktede har
fått. Og dette skjedde etter at Klomsæt inntok forsvarerrollen.
– Siktede har ikke fått noen helsehjelp i fengselet for sine helsemessige forhold, som
kan være psykose uten å være rusutløst, ved paranoid psykose eller vrangforestillings
psykose, og som kan avklares i sakkyndig tilleggserklæring. Det kan i alle fall anvendes
fengslingsalternativ i stedet for fengsling. Det nedlegges påstand om at siktede
løslates, subsidiært at siktede løslates mot meldeplikt, og atter subsidiært at siktede
utholder varetekt i sykehus eller institusjon med mulighet for utredning og behandling
for antatte diagnoser og helsesituasjon, var argumentasjonen til advokat Sigurd Jørgen
Klomsæt for lagmannsretten.

– Dette er en krevende og utfordrende sak, for alle parter, var advokat Klomsæts
konklusjon fredag ettermiddag. Da var forsvareren på vei inn til Agder fengsel i Froland
for en av helgens første samtaler med sin klient. Ut over dette har ikke advokaten
ønsket å kommentere saken ytterligere, ut over det som framkommer av
rettsdokumentene.
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Advokat: Siktedes forsvarer, Sigurd Jørgen Klomsæt, hadde i helgen samtaler med sin
klient i Agder fengsel i Froland.
Fotograf: Baard Larsen

Utilregnelig
I utgangspunktet kom de to sakkyndige, som har gjort sine observasjoner av siktede, til
at 47-åringen led av rusutløst psykose da grimstadmannen gjorde sine ugjerninger i
Fjære kirke for ti måneder siden. Men etter siktedes uttalelser i retten om bakgrunnen
for hans handlinger, har dette utløst tvil. Samtidig har rettsmedisinsk kommisjons
uttalelse av 9. mai 2022 utløst endringer.
I sin gjennomgang av avgitt rettspsykiatrisk erklæring, anfører kommisjonen at
premissgrunnlaget i erklæringen etterlater tvil om siktedes tilstand på handlingstiden
har vært mest forenlig med en ren rusutløst psykotisk episode eller om det kan ha
foreligget en underliggende psykoselidelse som er blitt forverret ved inntak av
psykoaktive stoffer. Tilleggserklæringen vil bli gjennomgått under neste fengslingsmøte
i saken, som det mandag informeres om blir torsdag lunsj. Her har advokat Klomsæt
krevd at den ene psykiateren stiller.

Etter hva Adressa erfarer, vil tilleggserklæringen omkring siktedes helsetilstand,
konkludere med at det nå er en oppfatning av at 47-åringen lider av paranoid psykose
eller vrangforestillings psykose. Påtalemyndigheten opplyser i brev av 16. august 2022
til retten, at det vil bli gjennomført hovedforhandling i saken med påstand om
strafferettslig særreaksjon ved tvungent psykisk helsevern om siktede skulle anses
strafferettslig utilregnelig.

