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Sammendrag1 

 

I 1989 ble Erik Solbakke Hansen f. 12.11.48 dømt for å ha (1) ildspåsatt Hotel Hafnia i 

København i 1973 hvor 35 personer døde og for (2) drapet på Annette Møller Thomsen på Fanø 

i 1980.  Som i dommen mot ham for ildspåsettelser tre år tidligere (1986), er det Solbakkes 

egen tilståelse som ligger til grunn for dommen i 1989.  

 

Etter at journalister på oppdrag fra dansk TV 2 kikket nærmere på saken, ble de usikre på om 

domfellelsene mot Solbakke er riktige. Fordi avhørene av Solbakke er det sentrale bevis mot 

ham, ble jeg kontaktet og forespurt om jeg – som fagkyndig oppnevnt konsulent –ville lese 

gjennom og vurdere politiavhørene. Jeg aksepterte oppdraget. Som det fremgår av rapportens 

innledende kapittel er mandatet formulert på en slik måte at den fagkyndige ikke tvinges til å 

trekke konklusjoner om skyldspørsmålet.  

 

Jeg har studert begge dommene mot Solbakke og analysert dem opp imot alle protokollerte 

avhør i Hafnia og Fanø saken. I tillegg har undertegnede også lest politidokumenter og annet 

materialet som anført i rapportens kapittel 2; Det empiriske grunnlaget.  

 

Noen sentrale observasjoner 

Det er i all vesentlighet den samme etterforskeren som har fått Erik Solbakke til å tilstå alle 

sakene (27 + 2). Det er den samme dommeren som har dømt ham i alle sakene. Den samme 

dommeren har også ledet grunnlovsavhørene underveis i etterforskningen. Solbakke har hatt 

den samme forsvarer gjennom hele prosessen. Denne var kun unntaksvis tilstede under det 

atskillige antall med politiavhør som ble gjennomført. Også anklageren har vært den samme 

gjennom hele prosessen. I sum gjør dette hele prosessen svært sårbar for at justisfeil2 som måtte 

oppstå i sakens initiale fase, ikke fanges opp eller korrigeres i de videre, rettslige prosessene.  

 

Etter domfellelsen i de første sakene, havnet aktørene i en beslutningspsykologisk, krevende 

situasjon – en «Catch 22» lignende tilstand: Dersom bevisvurderingen av Solbakkes tilståelser 

i de senere og mer alvorlige sakene ikke skulle lede til domfellelse, hva ville det bety for 

domfellelsene de samme aktørene allerede sto ansvarlig for? Bevissituasjonen var den samme: 

Solbakkes tilståelser. Straffesakene mot Solbakke bærer da også i stor grad preg av at de 

rettslige aktører, viss rolle blant annet er å kontrollere bevisverdien av politiets 

etterforskningsmateriale, feilet på avgjørende punkter. Inkludert i sine bevisvurderinger av 

Solbakkes tilståelser.   

 

 

 
1 Sammendraget bygger på rapportens hoveddel (kapittel 1 – 5) hvor referanser til litteratur og saksdokumenter 

gis for å underbygge teori, empiri, analyser og konklusjoner. 

 
2 Justisfeil (Errors of Justice) er ethvert avvik fra straffesakens optimale utfall. De fleste justisfeil korrigeres 

underveis, andre forplanter seg videre inn i strafferettssystemet. I ytterste konsekvens kan en justisfeil føre til 

manglende oppklaring, i verste fall en uriktig domfellelse. For en nærmere beskrivelse, se Forst (2004) og 

Rachlew 2009.  
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Utover tilståelsene, finnes det – så lang jeg kan se - ingen bevis mot Solbakke. Snarere tvert i 

mot. Tekniske bevis i form av blodspor på drapsvåpenet – som åpenbart ville ha blitt brukt mot 

ham med full tyngde, dersom det var hans blodtype – var ikke hans blodtype. Ingen vitner har 

observert ham i noen av sakene han er dømt for. Hans navn dukker ikke opp i noen av 

sakskompleksene. I sine tilståelser nevner Solbakke flere vitner som han skal ha betrodd seg 

til. Ingen av dem bekrefter dette. Snarere tvert imot – de nekter. Sentrale vitner som åpenbart 

skulle vært ført for retten – i det minste omtalt som bevis i domspremissene – synes ikke engang 

å ha blitt avhørt av politiet.   

 

Solbakke var ekstra sårbar, med nedsatte kognitive funksjoner – «åndssvak», som anført i 

datidens papirer. Politiet anslo hans evne til å kommunisere på nivå med et 6 - 8 år gammelt 

barn. Solbakkes IQ ble målt til 70. Det indikerer at hans kognitive evner lå på et nivå som et 

barn mellom 10 og 12 år. Solbakke forsto neppe hvilken prosess han ble viklet inn i. Rimelig 

sikkert er det at han ikke forsto hvilke menneskerettigheter han gav avkall på under avhørene – 

de gangene de ble presentert for ham.  

 

De seneste 30 år med forskning på politiets avhørsmetoder viser med tydelighet at måten politiet 

gjennomfører sine avhør på, har stor betydning for bevisverdien av opplysningene som samles 

inn. Avhørene av Solbakke er ikke tatt opp på lyd. Det kompliserer mitt arbeid som fagkyndig 

betydelig. I et forsøk på å styrke analysens verdi, har jeg derfor også lest meg opp på relevant 

litteratur som – samlet sett – gir et relativt solid bilde av den avhørskulturen og de 

avhørsmetodene som synes å være gjeldende ved Rejseholdet den tiden avhørene av Solbakke 

ble gjennomført. Når det gjelder avhør av mistenkte rådet det en tilståelseskultur i dansk politi.  

 

Avhørsmetodene som beskrives preges av manipulative teknikker, inkludert den velkjente 

teknikken der politiet utnytter den fengsledes sårbare situasjon – isolasjonen – og fremstiller 

seg som «mistenktes beste venn», for på den måten «komme under huden på ham». Formålet 

med den instrumentelle «omsorgen» er uttalt i politiets egne memoarer: Det er for å berede 

grunnen for en tilståelse. Konklusjonen er sammenfallende med funn fra andre land det er 

naturlig å sammenligne Danmark med.  

 

Fra rapportens resultat kapittel 4 om Danske avhørsmetoder hitsettes noen illustrerende sitat fra 

en bok som ble publisert i 2011, forfattet av en politimann, tidligere ansatt ved Rigspolitiets 

Rejseafdeling i samme periode som Erik Solbakkes avhører. I denne og tilsvarende bøker, 

forteller etterforskerne hvordan de lærte sine avhørsmetoder fra deres sjefer, kolleger og egen 

erfaring. De samme metodene var toneangivende også i Norge - for ca. 20-30 år siden. Felles 

for dem alle er at de rettslige hensyn som ligger til grunn for uskyldspresumpsjonen får liten 

plass. Som leseren godt kan forstå, forutsetter tenkningen og (teknikkene som følger) at den 

mistenkte er identisk med gjerningsmannen – han har bare ikke tilstått ennå.  

 

«Når gerningsmanden føler, han taler med en slags kammerat, bliver det hele meget 

nemmere. Derfor kan jeg bruge timer, eller hele dage, på at tale om fodbold og 

damer og nå frem til, når jorden er blevet gødet» 
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«Det er nemlig ofte sådan, at arrestanten kun har en eneste ven, når han sidder 

varetægsfængslet. Og det er den politimand, der har hans sag» 

 

«Arrestantpleje skal selvfølgelig være inden for lovens rammer, og man 

skal huske på, at man altid – også når man optræder som ”kammerat” for 

en gerningsmand – er på arbejde» 

 

«Formålet med arrestantpleje, set helt kynisk fra min side, er alene det, at 

den form for samvær opbygger den tillid, jeg har talt om flere gange. Og 

det gør det nemmere at få en tilståelse ud af folk….» 

 

Jeg kjenner ikke Retsplejelovens detaljer. Det kan godt hende at det er en type politiarbeid 

som legitimt kan utføres som "Arrestantpleje”. Men om dansk politi fortsatt tror at 

menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vil akseptere at ”plejen” legitimt kan brukes 

til å berede grunnen for å få «gjerningsmannen» til å tilstå, så er jeg rimelig sikker på at 

Danmark vil bli felt for brudd på artikkel 6, om retten til en rettferdig rettergang.  

 

Teknikkene som beskrives forutsetter at den mistenkte er gjerningsmannen – som om det 

var politiet, og ikke domstolene, som avgjør skyldspørsmålet. Uskyldspresumpsjonen gis 

ingen plass: 

 

«Det er lige så afgørende, har jeg erfaret, at tro på, inde i sig selv, at 

den mand eller kvinde, man sidder overfor, har gjort det. Det må der 

ikke være tvivl i ens sind om. Jeg er nødt til at gå ind i afhøringslokalet 

og tænke – nu sidder jeg sammen med drabsmanden. Og min oppgave 

er at få ham eller hende til at tilstå og forklare sig» 

 

Faren med slike manipulative og tilståelsesfokuserte avhørsteknikker er godt dokumentert 

gjennom snart 40 år med vitenskapelige forskning, inkludert systematisk granskning av reelle 

saker der falske tilståelser har ledet ut i uriktige domfellelser. Derfor er da også den Europeiske 

standarden for politiets avhør av mistenkte i dag den rake motsetning av det som promoteres av 

etterforskerne fra Rejseholdet i deres bøker og memoarer fra den tid Solbakke ble avhørt. I 

standardrapporten fra Europarådets torturkomité fremheves (CPT 2002):  

 

First and foremost, the precise aim of such questioning must be made crystal 

clear: that aim should be to obtain accurate and reliable information in order 

to discover the truth about matters under investigation, not to obtain a 

confession from someone already presumed, in the eyes of the interviewing 

officers, to be guilty. 

 

Et sentralt poeng i den aktuelle sak er at faren for falske tilståelser øker betydelig når den som 

utsettes for manipulasjonen er barn, eller på annen måte sårbar for påvirkning. For eksempel 

voksne med lærevansker og/eller andre nedsatte kognitive funksjoner. 

 



Sakkyndig erklæring                             Avhørene av Erik Solbakke Hansen                                                s. 12 

Noen konklusjoner 

I et menneskerettslig perspektiv skulle Erik Solbakke vært beskyttet på to nivå: Formelt 

gjennom avhørets straffeprosessuelle rammer og reelt gjennom trygge, tilpassede 

avhørsteknikker. Disse fremstilles og vurderes i min erklæring samlet. En oppdeling ville blitt 

vanskelig ettersom et sentralt poeng er at den formelle beskyttelsen ble undergravet av den 

reelle gjennomføringen. Slik sett sviktet avhørene av Erik Solbakke på begge nivå.   

 

Kritikken er hard, og i etterpåklokskapens klare lys er det ofte enkelt å finne feil. Alle som får 

sitt arbeid evaluert har krav på en evaluering, der det tas høyde for sanntidsperspektivet – altså 

at prosessene og aktørene skal evalueres ut ifra forutsetningene de hadde da de utførte sitt 

arbeid. Med bakgrunn i mitt mandat er det imidlertid meget viktig å skille mellom dette 

hensynet og bevisvurderingen. Det er to vidt forskjellige oppgaver. I 1993 tilsto en «evnesvak» 

25-år gammel mann å ha voldtatt et barn i Gladsaxe. To år senere ble han frifunnet etter nye 

DNA prøver. I kjølvannet av saken skrev Rigsadvokaten retningslinjer til politiet om at sårbare 

mistenkte skal ha forsvarer til stede når de avhøres. Retningslinjene kom i stand etter 

straffeprosessene mot Erik Solbakke, men det betyr selvsagt ikke at han (eller andre sårbare) 

var mindre tilbøyelig til å tilstå falskt, enn de som i ettertid har fått ekstra beskyttelse i 

Rigsadvokatens retningslinjer. I et bevisvurderingsperspektiv var de like psykologisk sårbare 

før retningslinjene, men da også sårbare fordi det ikke var krav om at de skulle ha forsvarer til 

stede. 

 

Jeg har ikke funnet noen indikasjoner på at Erik Solbakke ble utsatt for fysisk press eller 

umenneskelig behandling. Jeg har heller ikke funnet noen indikasjoner på at han ble utsatt for 

direkte trusler. Jeg finner heller ikke holdepunkter som indikerer at aktørene har handlet mot 

bedre viten.  

 

Aktørenes overbevisning om skyld synes å ha vært sterk – og helt sikkert sterkere og sterkere 

etter hvert som sakene vokste i omfang. Overbevisningen om skyld har ledet ut i et tenkesett 

og handlinger, til tider sterkt preget av ulike former for ubeviste, kognitive forenklingsstrategier 

(Bekreftelsesfeller). Grensedragningen mellom ubevisste bekreftelsesfeller og det som i 

litteraturen omtales som «Noble cause corruption» er ikke alltid lett å trekke. I de mest kritiske 

passasjene anvender jeg begrepet «Noble cause corruption» som en beskrivelse av en handling 

der politiet «hjelper litt til», slik at alle andre (som kanskje ikke har tid til å sette seg inn i det 

hele) lettere skal forstå «sannheten» de mener å kjenne. 

 

Dersom grensedragningen mellom korrupsjon og de gjensidig forsterkende bekreftelsesfellene 

trekkes ved den bevisste handling er det (i tråd med litteraturen jeg beskriver i rapportens 

kapittel 3 om det teoretiske grunnlaget) mest fruktbart å analysere politi- og påtalemyndighetens 

arbeid fra et beslutningspsykologisk perspektiv.  De mest kritiske punktene i denne rapporten 

blir da stående som et illustrerende eksempel på hvor kraftig de kognitive og sosialpsykologiske 

mekanismene kan påvirke politi, anklagermyndigheten og domstolen når mye står på spill. 

Nickerson (1998 s. 210) forklarer (min oversettelse):  
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«Når bevis som styrker mistanken øker, noe som nødvendigvis vil skje dersom man 

favoriserer bekreftende informasjon og ignorerer eller bortforklarer motstridende 

informasjon, strykes nødvendigvis også overbevisningen om man hadde rett da den 

første mistanken ble formet».   

 

Etterforskeren har skrevet et omfattende Resyme der han redegjør for sakenes utvikling. 

Solbakkes forklaringer utgjør en sentral del av det som videreformidles i 

Resymerapporten.  Et gjennomgående trekk i Resymeet er dessverre at Solbakkes 

forklaringer som ikke stemmer med sakens fakta, ignoreres og utelates. Når hans 

forklaringer endrer seg til noe som passer, så videreformidles kun siste versjon – den som 

«stemmer». 

 

Dette alvorlige problemet reiser spørsmålet om sakens øvrige aktører (Dommer, anklager, 

forsvarer og politiledelse) er blitt holdt «blinde». I analysene påpeker jeg at dommeren 

uansett har et særskilt ansvar til å sette seg inn i bevismateriale – all den tid han valgte å 

gjennomføre rettssakene, uten å føre vitner. Dommerens ansvar til å bevisvurdere  

Solbakkes politiforklaringer er ytterligere skjerpet, fordi han legger til grunn – som 

sentrale og generelle premiss for sin dom – (a) at politiavhørene er gjennomført på en 

«særdeles betryggende måte», (b) at det ikke er stilt ledende spørsmål under avhørene og 

(c) at Solbakke aldri er tatt i løgn og (d) at Solbakkes forklaringer har vært konsekvente.  

 

Mine analyser av avhørene viser at ingen av premissene er sanne. De er direkte 

misvisende, og jeg frykter at dommeren har lagt anklagerens fremstilling av Solbakkes 

forklaringer til grunn. Det er i så fall en alvorlig justisfeil. Anklagerens fremstilling av 

Solbakkes tilståelser, er like skjeve som de er i etterforskerens Resymerapport. 

Sårbarheten i prosessen forsterkes ytterligere i det Solbakkes forsvarer etter mitt syn har 

opptrådt mer som en «hjelpe-aktor» enn hva som bør forventes av en forsvarer, med en 

ekstraordinært sårbar klient viss IQ var estimert til 70.  En underliggende og sterk 

overbevisning om Solbakkes skyld, synes å ha preget arbeidet til samtlige aktører. Det 

kontradiktoriske prinsipp for dermed liten plass i prosessene.  

Ledende spørsmål og bevisvurdering I 

Uten kjennskap til hvordan bekreftelsesfellene kan påvirke straffesaker, ville det fremstått 

som nærmest ubegripelig at anklageren i sakene mot Erik Solbakke fremhever for retten 

at det ikke er stilt ledende spørsmål under politiavhørene. Det er ikke bare feil. Det er 

direkte misvisende, og derfor villedende.  

 

Hvor langt dommerens plikt strekker seg til å undersøke hvorvidt det er stilt ledende 

spørsmål under politiets avhør må andre vurdere. Men, (i) i en tilståelsessak, der (ii) alle 

varsellamper lyste mot aktørene, og (iii) hvor det eneste reelle bevistema var hvorvidt 

Solbakkes tilståelser var genuine eller falske, så vil jeg tro dommerens plikt til å 

undersøke og kontrollere politiets avhør strekker seg rimelig langt. Undersøkelsesplikten 

skjerpes ytterligere når dommeren velger å anføre som premiss for domfellelsen at 

politiavhørene er gjennomført på en særdeles betryggende og ikke ledende måte.  Som 
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anklageren, tok dommeren kraftig feil – og bygget med det sin dom på feil premiss. 

Politiavhørene av Solbakke var til tider - og på avgjørende punkter - sterkt ledende. Det 

ligger i sakens natur at dommerens feilslutning om dette sentrale bevistema kan ha fått 

avgjørende betydning for dommens riktighet. Bevisvurderingen handlet utelukkende om 

å vurdere informasjonen som kom frem under avhør var falsk eller ikke.   

 

Fra analysekapittelet hitsettes de to groveste eksemplene på ledende avhørsmetoder.  

 

«Det ses klart og tydeligt, at han har svært ved at sige det, og han er her spurgt, 

om han har presset pigens hoved ned i sandet» 

 

Av obduksjonsrapportene fremgår det at piken på Fanø døde av hodeskader og blokkering 

av luftveiene med sand. Solbakke har så langt ikke gitt en forklaring som «stemmer» med 

denne delen av obduksjonsrapporten. Dette er kritisk informasjon som politiet aldri må gi 

til mistenkte – og definitivt ikke til sårbare mistenkte som allerede har tilstått en rekke 

forbrytelser falskt. At Solbakke allerede hadde tilstått forbrytelser han ikke hadde begått, 

det viste etterforskeren utmerket på dette tidspunktet. Like fullt valgte etterforskeren å 

bryte alle prinsipper for trygge avhørsmetoder og kontaminerte tilståelsen ved å lekke 

informasjon – ikke om en perifer detalj i saken – men om hvordan piken faktisk ble drept.  

 

Solbakke responderer som han ofte (men ikke alltid) gjør, med å bekrefte etterforskerens 

ledende spørsmål: «Siktede nikkede, og han svarede, at det gjorde jeg nok».  Sakens 

dommer protokollere i sine domspremisser at tiltalte med dette har gitt detaljerte 

opplysninger «som bare gjerningsmannen kjente til». Men det stemmer ikke. 

Opplysninger er på ingen måte unike når de kommer frem som bekreftelser til politiets 

ledende spørsmål. Snarere tvert imot. Mine analyser viser at det er stilt ledene spørsmål 

gjennom hele prosessen. 

 

Jeg er overbevist om at rettspsykologer og politikolleger med innsikt i vitnepsykologi vil 

dele mine konklusjoner på dette punkt.  

Kroppsspråk og løgndeteksjon 

Det er også verdt å merke seg at etterforskeren i sitatet ovenfor indikerer at han kan «lese» 

Solbakkes kroppsspråk, og gjennom sine analyser, også tolke hva Solbakke tenker. 

Avhørsprotokollene beskriver en rekke slike øvelser. Myten om at politietterforskere 

lærer seg denne kunsten gjennom sin erfaring levde godt, både i England (hvor 

forskningen på politiavhør startet på 1980tallet) og i Norge (hvor forskningen startet 10 

år senere). Omfattende forskning har dokumentert at politi ikke har slike evner – og jo 

mer erfaring de har – jo mer bommer de i retning av skyld, samtidig som de blir sikrere 

på at de kan.  Metaanalyser viser en treffprosent på litt over 50 når de blir spurt om 

vedkommende som sitter ovenfor dem lyver eller snakker sant. En kan like godt kaste 

kron-og-mynt (flipp a coin). 
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At politi – verden over – tror de har slike evner har vært en umiddelbar årsak til uriktige 

domfellelser i en rekke saker. Troverdighetsvurderingen leder ut i en overbevisning om 

skyld på sviktende grunnlag – en overbevisning som, dersom den ikke korrigeres av 

metodikk, øker risikoen for at ubeviste bekreftelsesfeller møter liten motstand, og at 

etterforskningen bærer galt av sted.  

 

Den ledende passasjen ovenfor ville i dag medført ikke bestått på Politihøgskolen i Norge. 

Jeg vil anta også i Danmark. Men det kan jeg ikke si med sikkerhet. Politiskolen i 

Danmark har - i motsetning til de fleste andre land Danmark bør sammenligne seg med - 

valgt å unndra sine avhørsmetoder og forskning fra offentligheten inn i vår tid. Det var 

også praksis i Norge – for 25 år siden.  

Ledende spørsmål og bevisvurdering II 

Det andre eksemplet av ledende avhørsmetoder som jeg har valgt å inkludere i dette 

sammendraget, er så banalt at det er vanskelig å begripe at Rigspolitiets Rejseafdeling 

kunne tillate seg å gjøre det. Graverende er det også at anklagemyndigheten presenterte 

resultatet som bevis for Erik Solbakkes skyld. Slik sett er det trist at også dommeren har 

latt seg overbevise. Domstolens konklusjon om at det ikke er stilt ledende spørsmål er 

feil, misvisende og villedende.  

 

I avhør datert 17.09.1987 ble Solbakke presentert for bilde (fotografi) nr. «22». Ut i fra 

sammenhengen er det rimelig klart at bildet er tatt fra åstedet hvor piken på Fanø ble 

funnet drept. Etter å ha sett bildet, bekrefter Solbakke at dette er de skoene og den boken 

han har forklart seg om.  

 

Seks dager senere (23.09.1987) arrangerte samme avhører det han omtaler som en 

«Gjenstandskonfrontasjon». Erik Solbakke skal få se en rekke gjenstander, og deretter 

«testes» om han kjenner igjen noen av gjenstandene fra den gang han drepte piken på 

stranden. Teorien er klar: For å gjøre testen reell og ikke ledende skal (kort fortalt) 

gjenstanden (eller personen politiet mistenker) stilles opp, sammen med en rekke andre, 

lignende objekter. Ingen må skille seg ut. 

 

Som tidligere drapsetterforsker har jeg anvendt metoden selv. Jeg har en mastergrad i 

vitnepsykologi hvor person- og gjenstandskonfrontasjoner er et yndet forskningsobjekt. 

Konfrontasjoner utgjør en betydelig del av min doktoravhandling. Jeg var sentral i 

forfatterskapet av Riksadvokatens retningslinjer for hvordan norsk politi skal 

gjennomføre slike konfrontasjoner.   

 

Den 23.09.1987 var hele avhørsrommet fylt med forskjellige gjenstander. Formålet var å 

«teste» om Solbakke kunne kjenne igjen noen gjenstander fra dagen piken ble drept.  I 

dette sammendraget konsentrerer jeg meg om skoene. Som det fremgår av bildene 

nedenfor ble Solbakke eksponert for 3 (tre) par sko. For det første er dette alt for få for å 

kalle det en reell test. (sjansen for ren gjetning blir for stor).  For det andre ligner ikke 

skoene som presenteres på hverandre i det hele tatt. For det tredje får Solbakke nå se 
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nøyaktig de samme skoene han fikk se bilde av for seks dager siden, tatt fra stranden der 

piken ble drept. Og så blir han spurt om han kjenner igjen noen av gjenstandene.  

 

Etterforskeren skriver i rapporten at Solbakke kjenner igjen - og peker «straks» på 

træskone.  

 
Det finnes en rekke, forskningsfunderte tiltak som politiet bør følge for å sikre en reell test, og 

redusere feilutvelgelser. Etter å ha analysert hvordan etterforskeren gjennomførte 

gjenstandskonfrontasjonen med Solbakke, kan jeg kort oppsummere at ingen av 

anbefalingene er fulgt. Snarere begår etterforskeren nær sagt alle feil det er mulig å begå – 

holdt opp imot dagens standard. Avhøret er fullstendig verdiløst som bevis. Det hele er en 

øvelse der etterforskeren leder Solbakke på en måte som virker så naiv at det er vanskelig å ta 

på alvor.  

 

Rettens aktører vurderte det samme «beviset» annerledes. Sakens aktor inkluderte 

«testen» i sin presentasjon av «bevisene» som taler for Solbakkes skyld – altså at hans 

tilståelser er troverdige og ikke falske – og understreker at detaljene han har forklart seg 

om må stamme fra gjerningsmannen. Dommeren inntar det samme standpunkt, og 

begrunner sin dom med at det ikke er stilt ledende spørsmål av politiet.  

 

Det finnes skrekk eksempler fra USA som fra tid til annen trekkes frem i faglitteraturen 

som utrolige eksempler på hvordan politiet ikke må gjennomføre slike øvelser. En Sheriff 

skal ha stilt opp en afro-amerikansk gutt sammen med seks hvite gutter, og deretter spurt 

fornærmede om hun kunne gjenkjenne gutten som ranet henne – etter at hun hadde 

beskrevet gjerningsmannen som afro-amerikaner. Øvelsen til Rigspolitiets rejseafdeling 

i saken mot Erik Solbakke ligger omtrent på dette nivået.  
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Til etterforskerens forsvar, nevner jeg kort at kunnskapen om etterforskningsmetoden har 

utviklet seg betydelig de seneste 20 årene. At øvelsen anføres som bevis av både 

anklageren og dommeren er like fullt vanskelig å forstå. Det indikerer etter mitt syn at de 

har vært på grensen til desperate for å underbygge sine konklusjoner.  

Aldri tatt i løgn 

Et viktig domspremiss i dommen mot Solbakke var at han aldri er tatt i løgn. Påstanden 

anvendes som et bevis på at tilståelsene må være ekte og ikke falske.  

 

Jeg gjentar det jeg har skrevet ovenfor om dommerens undersøkelsesplikt i 

tilståelsessaker av denne karakter. At det i domspremissene ikke nevnes at Solbakke ved 

flere anledninger har tilstått forbrytelser som politiet visste at han ikke hadde begått, er i 

beste fall et resultat av at politiet har holdt disse opplysningene tilbake for domstolene, 

og uansett dypt problematisk. Det var det som skjedde i den Svensk/Norske 

rettsskandalen der Sture Bergwall (Tidligere Thomas Quick) ble dømt for drap basert på 

sine falske tilståelser - 7 ganger på rad. Jeg kjenner straffeprosessene mot Sture Bergwall 

i detalj, blant annet fordi jeg satt i den norske kommisjonen som gransket dem. At politiet 

i Danmark evt. holdt tilbake opplysninger fra domstolen er i så fall – og dessverre – ikke 

den eneste fellesnevneren jeg ser mellom sakene mot Bergwall og Solbakke. Også i 

Bergwall-komplekset hevdet etterforskerne: 

 

- at de aldri hadde tatt ham i løgn 

- at de ikke stilte ledende spørsmål til ham 

- at han ikke fikk informasjon under alle møtene mellom avhørene 

- At hans forklaringer var konsistente  

- At etterforskeren kunne «lese» og tolke hans kroppsspråk 

 

Ingenting av dette stemte i sakene mot Bergwall. Det stemmer heller ikke når en 

analyserer avhørene av Solbakke opp imot domspremissene. Øvrige og påfallende 

likhetstrekk mellom de to sakskompleksene er videre: 

 

- At det var en avhører gjennom flere år 

- At det var samme anklager i alle sakene 

- At forsvareren støttet sin klient, og på mange måter ble en del av aktoratet 

- at avgjørende avhør måtte gjennomføres ute på åstedene (da «husket» han bedre) 

- at hans forklaringer stadig endret seg  

- at de første forklaringene var feil på avgjørende punkter 

- at de siste forklaringene stemte (bedre) overens med sakens faktum 

- at han tilsto flere forbrytelser som politiet forsto var falske tilståelser, men at de 

like fullt festet lit til de øvrige 

- at det ble gjort individuelle valg som ikke var forankret i etablert metode, 

- At enkelte politietterforskere trakk seg fra etterforskningen underveis da de ikke 

lenger kunne stå inne for etterforskningens kvalitet 
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- at politiets Resyme-rapporter utelukkende presenterer de siste tilståelsene til 

Solbakke – de som til slutt passet med sakens originale dokumenter. De delene av 

Solbakkes innledende tilståelser – som ikke passet med sakens originale 

dokumenter, nevnes i hovedsak ikke 

- Når feil informasjon endres underveis i avhørene og blir «riktig», forbigås skiftet 

i stillhet.  

 

Det siste punktet er særlig kritisk, og indikerer at domstolene kan ha blitt holdt i «blinde» 

av politiet.  

 

Et annet parallelt særtrekk i sakene, er at politiet som etterforsket sakene, fremhevet at 

Bergwall/Solbakke er så spesielle, at normale trekkregler (hvilket politidistrikt som skal 

etterforske saken) må fravikes, fordi Bergwall/Solbakke har så stor tillitt til nettopp de 

som etterforsker saken generelt, og avhøreren spesielt. Argumentet er at ingen andre vil 

klare det, dvs. ingen andre vil klare å få hans tilståelser. 

 

 
 

I tilknytning til granskningen av Bergwall-skandalene ble denne tankegangen identifisert 

og fremhevet som en av årsakene til at hans falske tilståelser kom i stand og ikke ble 

oppdaget. Blant annet fordi politiet mistet sin kritiske sans (objektivitet), og at 

bekreftelsesfellene som fulgte med, møtte liten eller ingen motstand hos «den faste 

avhøreren».  

 

I verste fall har domstolen – som et resultat av ubevisste, kognitive bekreftelsesfeller – 

oversett, bortforklart eller feilvurdert det faktum at Solbakke i avhør 10. 11. og 16. april 

1986 tilsto en rekke brannstiftelser. Etterforskeren skriver at det var vanskelig for ham å 

få tilstrekkelig med detaljer om disse brannene. Det er i denne anledning vesentlig å 
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anføre at etterforskeren, i motsetning til de øvrige brannene han etterforsket, ikke hadde 

kjennskap til brannene Solbakke tilsto april 1986. 

 

Uansett, 5. mai skriver etterforskeren en rapport der han forteller at han den senere tid har 

hatt en rekke «samtaler» med Solbakke – tydeligvis utenfor offisielle avhør – der 

Solbakke har innrømmet at han løy om brannene han tilsto i april.  Årsaken til at Solbakke 

tilsto falskt, skriver etterforskeren – og dette er etter mitt syn meget viktig for en helhetlig 

forståelse av prosessens sårbarhet generelt – var at: 

 
I lys av dette begikk dommeren en svært alvorlig feil da han - i sin vurdering av bevisene 

(tilståelsen) - legger til grunn at Solbakke aldri er tatt i løgn.  Det stemmer åpenbart ikke 

og svekker bevisbedømmelsen ytterligere.  

 

Meget forsiktige avhørsmetoder? 

I domspremissene av 1989 står det skrevet at etterforskeren fra Rigspolitiets 

Rejseafdeling har gjennomført avhørene med «maksimal forsigtighed …uden ledende 

sprørgsmål».  

 

I dette perspektiv – ikke minst i lys av den omfattende, forskningsfunderte faglitteraturen 

som i dag finnes om falske tilståelser generelt, og falske tilståelser blant sårbare mistenkte 

spesielt – er det etter mitt syn graverende at etterforskeren etter de falske tilståelsene april 

1986, bare noen måneder senere, oppfordrer Solbakke til å tilstå Hafnia-brannen. Og det 

med å lokke ham med ytterligere samvær, til tross for at Solbakke nettopp hadde tilstått 

falskt for å få bevare etterforskerens oppmerksomhet. At Solbakke ble lei seg og 

deprimert da politiet trappet ned sine besøk, fremgår også av en rekke notater jeg har fått 

tilgang til fra det hjemmet Solbakke bodde på. Det er trist lesning, men definitivt ikke et 

ukjent fenomen i faglitteraturen at sårbare mistenkte - som tror de har fått en venn i politiet 

– opplever at de må gi etterforskeren løsningen til flere uoppklarte forbrytelser. De vet av 

erfaring at de på den måten kan forlenge sitt «vennskap» - den fine tiden da de sto i 

begivenhetenes sentrum og fikk følelsen av - kanskje for første gang i sitt liv - å være 

betydningsfull og interessant for viktige mennesker i høye posisjoner.  
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Det er mye som tyder på at Solbakke trivdes i rollen som mistenkt i Danmarks største 

kriminalsaker. Som jeg redegjør for i kapittel 3.3.4 – 3.3.7 om falske tilståelser, så er han 

ikke alene om å søke en slik posisjon. 

 

Like fullt kaster etterforskeren den 28.11.1986 inn det jeg i denne sammenheng best kan 

beskrive som en «brannfakkel» på norsk. (Paradoksalt nok).  

 

 
 

Videre: 

 

 
 

 

Nå kjente ikke etterforskeren til den (i dag) omfattende faglitteraturen knyttet til hvilke 

avhørsmetoder som fremkaller, og hvilke avhørsmetoder som forebygger falske tilståelser 

blant sårbare mennesker. I rapportens teoretiske del om forskningen på uriktige 

domfellelser og falske tilståelser (kap. 3) advares det på det sterkeste mot manipulasjon 

der etterforskerne etablerer det de sårbare oppfatter som et vennskap. Et vennskap der de 

sårbare, kanskje for første gang i sitt liv, føler seg betydningsfulle. Endelig opplever å bli 

tatt på alvor; de føler seg lyttet til; respektert osv. Følelsen at de er en del av noe viktig 

og hvor de oppnår privilegier de aldri før har blitt tildelt er riktignok manipulert – 

«omsorgen» politiet viser er instrumentell - men det opplever ikke den sårbare. Det er 

blant annet nettopp det som gjør dem sårbare. Det er derfor de har krav på ekstra 

beskyttelse som en god forsvarsadvokat kan gi.  

 

Alle forstår i dag at slike avhørsmetoder øker faren for falske tilståelser. 

Sanntidsperspektivet – som skal sørge for at ingen kritiseres uten at konteksten de befant 

seg i legges til grunn – krever at vi her stopper opp, og reflekterer over det faktum at de 

moderne, forskningsbaserte avhørsmetodene – ikke var kjent for etterforskeren i 1986. 

Feilene som ble begått er først og fremst av systematiske årsaker. Vi visste ikke bedre.   

 

Like fullt kan jeg ikke la vær å tenke at etterforskeren burde ha tilnærmet seg oppgaven 

på en helt annen måte, også etter datidens standard. Ikke minst i lys av at begge legene 
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som mentalundersøkte Solbakke under prosessenes gang – påpekte og advarte – at man 

ikke måtte legge ord i munnen på Solbakke. De erfarte begge to at Solbakke hadde en 

meget sterk tendens til å svare det han trodde autoritetspersonen ønsket å høre. Dette 

visste etterforskeren. Dette visste anklageren. Dette visste dommeren. Likefult valgte 

etterforskeren å kaste «brannfakkelen» ut; Hvis du vil tilstå Hafnia, kan du ringe meg.   

 

Det Solbakke nok oppfattet som et meget attraktivt tilbud (fortsatt samvær med den 

viktige politimannen) svekker bevisverdien av Solbakkes tilståelse betydelig. Videre 

viser det at sentrale domspremisser – premisser som dommeren la til grunn i sin fellende 

dom - ikke bare er feil, men direkte misvisende. 

Bevisvurdering og beslutningspsykologi 

I et bevisvurderingsperspektiv – hvor disse sakene i all vesentlighet handlet om å 

undersøke om tilståelsene var genuine eller ikke, er det lite betryggende at domstolene 

ikke engang har nevnt legenes advarsler: Autoritetspersoner må ikke legge ordene i 

munnen på Erik Solbakke. Da gir han det svaret han tror autoriteten vil ha.  For meg 

indikerer den mangelfulle bevisvurderingen sterke utslag av ubevisste, kognitive 

forenklingsstrategier (bekreftelsesfeller). Det er godt dokumentert at vi alle har en tendens 

til å bortforklare eller ignorere informasjon som ikke stemmer overens med vårt etablerte 

syn. Vi merker det ikke selv, så dommerens utelatelse behøver ikke være bevisst.  

 

Et vesentlig punkt i denne anledning er at vitenskapelige studier viser av menneskets evne 

til å treffe rasjonelle beslutninger utfordres ytterligere når beslutningstakeren allerede har 

investert i sitt etablerte syn. Behovet for å forsvare sine valg skaper en ubevisst, økt 

mobilisering, der det psykologiske behovet for å bortforklare eller ignorere motstridende 

informasjon øker i styrke og omfang. De ubeviste forenklingsstrategiene opptrer 

gjensidig forsterkende.  

 

Da de nye sakene mot Solbakke (Hafina og Fanø) bygget seg opp, befant alle de rettslige 

aktørene seg i et svært sårbart beslutningspsykologisk klima. De hadde allerede 

etterforsket, anklaget, «forsvart» og dømt Solbakke med bakgrunn i hans tilståelser. Det 

er liten tvil om at det, rent psykologisk sett, blir vanskelig å snu. Om de ikke skulle legge 

hans tilståelser til grunn denne gang, hva ville de si om domfellelsen de allerede hadde 

besluttet? Fenomenet omtales i faglitteraturen som «Sunk cost effect» og kan påvirke oss 

sterkere enn vi liker å tro.  

 

Istedenfor å løfte opp, og kritisk vurdere de åpenbart sentrale bevistemaene som legenes 

advarsler og Solbakkes sårbarhet reiser, valgte domstolen å tegne det motsatte bilde: at 

(i) Solbakke aldri var tatt i løgn; (ii) at det ikke var stilt ledende spørsmål og at (iii) 

etterforskeren var gått meget forsiktig frem. Det er ikke riktig og truer påliteligheten av 

beslutningen som ble fattet. Jeg vil mene i betydelig grad, og jeg føler meg rimelig sikker 

på at ingen sakkyndige med kunnskap om beslutningspsykologi vil si seg uenige i min 

konklusjon på dette punkt.  
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Forklaringene utvikler seg I  

I kontrast til det domstolene anfører i sine domspremisser om at Solbakke har forklart seg 

konsistent gjennom alle avhørene (- jeg tror det er det de mener når de skriver i sin 

bevisbedømmelse ”At tiltalte til stadighed har afgivet en med de faktiske omstændigheder 

samstemmende forklaring…”). Det premisset er i så fall også feil.   

 

Faktum er snarere at Solbakke endrer (skifter) sine forklaringer kontinuerlig. Og det på 

vesentlige detaljer. Det typiske mønster, når forklaringen endrer seg, er at han har bommet på 

vesentlige detaljer i de innledende avhør. Innledningsvis forklarte han at piken på Fanø hadde 

mørk hår. Etter hvert som avhørene skred frem, endret hennes hårfarge seg til lyd og blond – 

uten at politiets etterforsker mente det var noe grunn til å spørre nærmere om det. Skiftet 

forbigås i stillhet.  

 

Kanskje er det mest illustrerende eksemplet – som åpner for et meget skummelt bilde – er det 

faktum at Solbakke forklarte seg en rekke ganger om hva han gjorde umiddelbart etter drapet 

på Fanø. I de første tilståelsene forteller han, gjentatte ganger at han gikk rett tilbake til de andre 

i leilighetskomplekset de bodde på. Rett hjem. Ferdig med det. Her var det grunn til å beskrive 

at Solbakke (om dette bevistema) så langt i sine forklaringer – «til stadighet» fortalte at han 

gikk rett hjem.  

 

Så skjer det et markant skift i forklaringen. Solbakke – tilsynelatende på fritt grunnlag – endrer 

forklaringen.  I nytt avhør forteller Solbakke – helt uten videre – at han er kommet på at han 

gikk ikke rett hjem, som han tidligere hadde forklart. Han gikk til hotellets resepsjon og gikk 

rundt i denne og oppførte seg unormalt og rart. Han forteller at han slår om seg og mumler for 

seg selv. Isolert sett er et slikt skifte et moment i bevisvurderingen. Isolert sett burde det også 

ha ledet dommeren til å omtale skiftet – i alle fall all den tid domstolen gjorde et bevismessig 

poeng ut av det motsatte – altså at Solbakke til stadighed har afgivet en med de faktiske 

omstændigheder samstemmende forklaring. Domspremisset, som legget til grunn for at 

Solbakkes tilståelser er genuine, stemmer ikke. Det er feil og misvisende.  

Kontaminerte tilståelser 

Men, det som bekymrer meg mest i denne anledning er at journalistene har tilsendt meg et avhør 

av resepsjonisten på stedet hvor Solbakke bodde med sine pasient-venner. Dette avhøret ble tatt 

av den samme etterforskeren, to dager før Solbakke endret sin forklaring.  Resepsjonisten 

forklarte at hun, den dagen drapet skjedde, observerte en person som oppførte seg unormalt og 

rart i resepsjonen. Hun forteller at mannen slo om seg og mumlet for seg selv.  Også endrer 

Solbakke sin forklaring to dager etter, i avhør med den samme etterforskeren. 

 

I sin innledning av rapporten fra det aktuelle avhøret hvor Solbakke endrer sin forklaring, 

forleder etterforskerens oss til å tro at det ikke er noen sammenheng mellom Solbakkes 

tilsynelatende spontane endring, og resepsjonistens forklaring to dager i forveien. Jeg er 

imidlertid overbevist om at det er en sammenheng. Politirapporten er satt opp på en måte som 

skal gi leseren inntrykk av at «pilen» med informasjon peker fra Solbakke til etterforskeren. 

Jeg føler meg rimelig sikker på at pilen peker motsatt vei – altså at informasjonen kommer fra 
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etterforskeren til Solbakke, og at det er politiets informasjonen som får Solbakke til å forklare 

at han nå har fått nye minner. Det betyr i så fall at etterforskeren leder Solbakke til å endre sin 

forklaring, slik at tilståelsen skal passe med eksterne og tilsynelatende, uavhengig informasjon.  

 

Årsaken til at jeg føler meg sikker på at Solbakkens endrede forklaring skyldes etterforskerens 

påvirkning – og ikke Solbakkes endrede hukommelse (som det gis inntrykk av i rapporten), 

skyldes ikke bare det utrolige sammentreffet. Som gransker må man ta høyde for at 

tilfeldigheter kan inntreffe likt. Det som imidlertid gjør meg sikker på at dette neppe er tilfeldig 

– og det er det som er hovedpoenget her - er at dette avhøret dessverre føyer seg inn i et tydelig 

mønster. Et mønster jeg så klare konturer av i de innledende avhørene, og som forsterket seg 

inn i avhørene i Hafnia-etterforskningen. I etterforskningen av drapet på Fanø er det ikke lenger 

konturer av et mønster. For meg fremstår det som klart: Etterforskeren leder Solbakkes 

tilståelse, ned til minste detalj, slik at den til slutt passer sakens øvrige opplysninger.  

 

Dette truer tilståelsens pålitelighet betraktelig. Ikke minst i lys av kunnskap vi har fra 

forskningen og granskning av falske tilståelser som har ledet ut i uriktige domfellelser: I ca. 95 

prosent av sakene viser det seg at den uskyldige dømte har fått (bevisst eller ubevist) kritisk 

informasjon fra politiet under avhør og/eller «uformelle samtaler». I majoriteten av sakene 

vitnet politiet eller påtalemyndigheten for domstolene og sverget ed på at så ikke var skjedd.  

Så også i straffesakene mot Solbakke. 

 

Forklaringene utvikler seg II 

Erik Solbakke har endret sine forklaringer på vesentlige punkter i begge sakene. Ja, alle sakene 

jeg har lest – inkludert brannen på fabrikken i Helsingør.  

 

Om Hafnia hotell forklarte han innledningsvis at han tente på hotellet med bensin og/eller aviser 

i en av hotellets ganger. Han forklarte i den anledning at han masturberte i gangen, før han 

forlot hotellet. Han kan ikke huske å ha møtt noen. Dette endres underveis, og til slutt kommer 

han med en forklaring som stemmer bedre overens med de opprinnelige saksdokumentene. I 

likhet med beskrivelsen av håret til den drepte piken, så skjer skiftene på vesentlige detaljer. 

Både om selve åstedet hvor kan skal ha utført handlingen, og om han møtte noen underveis. Alt 

synes å passe bedre i henhold til de opprinnelige saksdokumentene ettersom avhørene skrider 

frem.  

 

Talte han med noen utenfor hotellet? I fire avhør svarer han «nei», det kan han slett ikke huske. 

Så, i et senere avhør blir Solbakke konfrontert med at en politibetjent har fortalt at han i sin 

tjeneste snakket med en person på utsiden, da hotellet sto i full brann. Nå kan Solbakke ikke 

avvise at det var ham som var den personen som politimannen snakket med.  

 

Jeg kommer straks tilbake til hukommelsen og det vitnepsykologiske perspektivet, og hvordan 

sentrale deler av Solbakkes politiforklaringer neppe kan stemme, slik vi i dag kjenner 

hukommelsens funksjon, oppbygning og kapasitet. Men, om han skulle huske noen detaljer fra 

tiden han skal ha stått utenfor hotellet og sett de døde bli båret ut, hørt skrik fra desperate gjester 
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i vinduer hvor røyken svev ut osv, så måtte det være at han ble kontaktet av en politimann – all 

den tid det var han som hadde forårsaket den vanvittige katastrofen. Det tror jeg de fleste 

vitnepsykologer ville si seg enig med meg i. Å konstatere at du nettopp har drept en masse 

mennesker, også bli kontaktet av politiet på stedet; det er en hendelse som trolig vil sette sterke 

spor i hukommelsen, uansett om man er «barn» eller voksen i sin kognitive utvikling.   

 

Det ubehagelige spørsmålet melder seg: Hvorfor endrer Solbakkes forklaringer seg alltid inn 

mot sakens faktum. Hvorfor tar han ikke feil andre veien? Hvorfor er det aldri slik at han husker 

riktig i første forklaring, for så å endre sin forklaring til noe som ikke stemmer med sakens 

faktum? Om det skjer, er det i alle fall i ubetydelig grad. Alle signifikante skift går en vei – fra 

ikke å stemme med sakens faktum, til å stemme med sakens faktum.  

 

Erik Solbakkes utrolige og selektive hukommelse 

Et moment som gjennomgående forundrer når jeg leser Erik Solbakkes forklaringer er hans 

utrolige og selektive hukommelse knyttet til perifere og ubetydelige detaljer, når det han 

forklarer seg om ligger 7 og 14 år tilbake i tid.   

 

I mine analyser har jeg flere steder anført at det som nedtegnes som Solbakkes forklaringer, 

synes umulig eller vanskelig å forstå fra et vitnepsykologisk perspektiv. Jeg har i den anledning 

anført at jeg er overbevist om at andre sakkyndige med vitnepsykologisk kompetanse vil 

komme frem til samme resultat. I rapportens teoretiske del (kap. 3) redegjør jeg kort for noen 

relevante kunnskaper om hvordan hukommelsen fungerer. Hvordan vi innkoder, lagrer og 

gjenkaller informasjon - med vekt på gjenkallingen som jo (i denne anledning) er politiavhøret.  

 

Etterforskerens primære oppgave har vært å undersøke hvorvidt Solbakke har innkodet og 

lagret detaljer om og fra forbrytelsene han tilsto. I et bevisvurderingsperspektiv er det klart at 

jo flere detaljer den mistenkte kan gi, jo sterkere står forklaringen. Det vet selvsagt 

etterforskeren, og for meg virker det som om han ikke har fotstått at det går en grense for hva 

mennesker kan huske av perifert detaljer 7 og 14 år tilbake i tid.  

 

Hvem kan huske fargen på hyllene bak resepsjonisten - 14 år etter at du observerte hyllene i 

noen få sekunder? Prøv selv. Tenk deg tilbake på et hotell du besøkte for 1 år siden. Husker du 

fargen på veggen bak skranken? Prøv igjen, men nå tenk på et hotell du besøkte for 14 år siden. 

Og husk; du har sjekket inn på det hotellet du nå forøker å hente fram minner fra. Erik Solbakke 

forklarte at han snek seg forbi, ubemerket. Han kan ikke ha observert resepsjonen mer enn noen 

sekunder. Like fullt får etterforskeren Solbakke til å beskrive fargen på veggen bak resepsjonen 

– 14 år etter at han skal ha observert den perifere og ubetydelige detaljen i noen sekunder. Fra 

et vitnepsykologis perspektiv virker forklaringen her – og på en rekke, tilsvarende punkter, 

utrolig.  

 

Jeg underviser på høyskoler og universitet om hvordan menneskets hukommelse fungerer. Jeg 

har lest en god del litteratur om hukommelsens funksjon, oppbygning, fantastiske, men også 

sårbare egenskaper. Jeg tror ingen minneforskere vil være uenige i min konklusjon: det er svært 

lite sannsynlig at Solbakke her henter frem genuine minner. Men, etterforskeren vil ha flere 
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detaljer – og får det. Ikke i første eller andre avhør, men gradvis og endret, så kommer detaljene 

på plass. Om kosteskaft og doruller – ja, en støvsuger som sto inne på Tekjøkkenet han skal ha 

tent på for 14 år siden. Det virker utrolig. Hukommelsen vår fungerer ikke slik den kommer til 

uttrykk i Solbakkes forklaringer.  

Skift i forklaringene og etterforskerens selektive valg av bevistema  

Jeg er rimelig sikker på at enhver utenforstående som gis oppgaven med å analysere avhørene 

i sin helhet, ganske raskt vil oppdage at etterforskeren selektivt og gjennomgående velger ut 

bevistema som støtter opp om Solbakkes skyld. Det er naturlig, og en ubevist konsekvens av 

menneskets ubevisste kognitive forenklingsstrategier. Kanskje mer skummelt er det å 

konstatere at etterforskeren - bevisst eller ubevisst – nærmest konsekvent velger å hoppe over 

eller ignorere bevistema som indikerer at tilståelsene kan være feil.  

 

Når Solbakke endrer sine forklaringer, altså motsier seg selv og forklarer noe helt annet enn det 

han har forklart i de foregående avhørene, så skulle etterforskeren gjøre Solbakke oppmerksom 

på dette. Slike skift er en indikasjon på at informasjonen som presenteres ikke hentes fra et klart 

minnebilde. En analyse av avhørene viser at det er mange slike skift, og det på avgjørende 

bevistema.  

 

I istedenfor for å ta tak i endringene (skift) og etterforske dem som viktige bevistema, velger 

etterforskeren å hoppe over dem.  Det som spesielt uroliger meg i den anledning, er at 

endringene som aksepteres i stillhet, synes å passe bedre til sakens faktum. Endringene skjer 

aldri motsatt vei  – og når de en sjelden gang gjør det, så stilles det en rekke, ledende spørsmål 

som til slutt gjør at alt faller på plass allikevel.   

 

Et illustrerende eksempel er beskrivelsen av den drepte piken på Fanø. Solbakke forklarer i 

flere avhør at piken han drepte hadde mørt hår. Etter hvert som avhørene skrider frem, endrer 

hun hårfarge, og når rettssaken kommer er det blitt blondt – som det jo vitterlig var.  

 

I Hafnia-saken forteller Solbakke at han ikke så noen andre (enn resepsjonisten) på vei inn eller 

ut av hotellet. Han gjentar det flere ganger. Etter hvert som avhørene skrider frem, mener han 

å huske at han så to personer. Han kan ikke huske hvilket kjønn disse hadde. Senere får 

personene kjønn – en mann og en kvinne – en detalj som godt kan passe med sakens øvrige 

dokumenter.  

 

I Hafnia-saken forteller Solbakke at han tente på Hotellet med bensin eller aviser, og at han 

gjorde det i en av hotellets ganger. Han kan sågar fortelle at han onanerte der mens han så på 

flammene. Men så, etter hvert endrer han også dette. Ikke brukte han bensin og ikke brukte han 

aviser, og ikke skjedde det på gangen.  Det skjedde inne i et vaskerom. Og så stemmer det bedre 

med originale sakspapirer.  

 

Eksemplene på slike skift er mange og viktige. Felles for dem alle er at avhøreren tilsynelatende 

ikke registrerer det. De forbigås i stillhet. Ved en anledning oppsto det et skift som 

etterforskeren ikke kan ha forårsaket. Solbakke gav en ny forklaring til legen som 
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mentalundersøkte ham. I motsetning til hva han hadde forklart tidligere – og allerede skiftet 

historie om, jfr. endringen om at han gikk til resepsjonen og ikke hjem, fortalte han legen at han 

fikk blod på seg da han drepte piken på Fanø.  

 

Vi vet ikke nøyaktig hva legen har fulgt opp med av spørsmål, men uansett ender Solbakke med 

å fortelle at han måtte dra rett hjem, uten at noen kunne se ham – han hadde jo blod på seg. Vell 

hjemme, gikk han i gang med å vaske sine klær. Deretter skifte.  

 

Når han så kom tilbake til politiavhør med etterforskeren fikk de et problem. Hadde ikke 

Solbakke forklart at han gikk direkte til resepsjonen «og oppført seg rart»? Etter flere ledende 

spørsmål kommer den 4. forklaringen om hva Solbakke skal ha gjort etter drapet: Han gikk 

hjem, vasket klær, skiftet, og så gikk han til resepsjonen.  

 

Og dommeren skriver i sine domspremisser at Solbakke stadig har forklart seg detaljert og 

konsekvent. Det viser mine analyser at han ikke har gjort.  

 

Den første perioden – 5. desember 1995 til 26. november 1986  

Det gir begrenset mening å analysere avhørene av Erik Solbakke om Hafnia-brannen og drapet 

på Fanø isolert. Han var allerede avhørt av den samme etterforskeren utallige ganger over ett 

år. Det asymmetriske forholdet mellom dem var allerede etablert. Solbakke var blitt knyttet til 

sin nye og viktige «venn» fra Rigspolitiets Rejseafdeling. Alt som etterforskeren beskriver av 

generell karakter om avhørene om de 27 brannene er relevant og må inkluderes i analysene av 

de senere avhørene knyttet til Hafnia-brannen og drapet på Fanø. For eksempel, når 

etterforskeren (i tilknytning til de første sakene) skriver at Solbakke var så sårbar at: «Der skulle 

tales til ham som til et barn på 6-8 år» - så er det åpenbart en faktor som er relevant for 

(analysene av) de påfølgende avhørene.  

       

Riktignok får den sårbare mannen informasjon om sine rettigheter, men måten de presenteres 

på underminerer etter mitt syn beskyttelsen som reglene er ment å gi.3 Sakens alvor og siktedes 

sårbare situasjon skulle tilsi ekstra varsomhet fra politiets side. Etter internasjonale standarder 

for avhørsteknikk skal den asymmetriske kommunikasjonen i avhørssituasjonen søkes balansert 

ved at avhører inntar en mest mulig nøytral, informasjonsinnsamlende rolle. I dette avhøret 

anlegger isteden etterforskeren (bevisst og/eller ubevisst) en strategi med elementer av 

manipulasjon.  

Menneskerettigheter og avhør av sårbare - retten til en rettferdig rettergang 

Som påpekt av EMD i Panovits v. Cyprus (2008); når unge (sårbare) mennesker avhøres uten 

verge og uten forsvarer, oppstår det en reell fare for at en opplesning av rettighetene ikke er nok 

til at den sårbare faktisk forstår «the nature of his rights». Panovits (17 år) fikk opplest vernet 

mot selvinkriminering tre ganger, uten at det overbeviste EMD om at han hadde forstått 

innholdet i beskyttelsen, eller konsekvensene av å gi avkall på den.  

 
3 I erklæringen som følger trekker jeg blant annet veksler på relevante avgjørelser fra EMD, Europeiske standarder, 

juridisk- og rettspsykologisk teori.  
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Når EMD drøfter spørsmålet om avhørssituasjonen kan sies å undergrave selve «kjernen av 

inkrimineringsprivilegiet» står siktedes unge alder og sårbarhet sentralt i deres avveininger. 

Panovits var 17 år og hadde en (menneske)rett til ekstra beskyttelse. Solbakke ble beskrevet av 

politiet som å «tale med en 6-8 åring» med en IQ på 70 som indikerer en intellektuell kapasitet 

som et 10-12 år gammelt barn. Siktelsen i begge sakene var svært alvorlige.  

 

Da Solbakke - uten verge eller forsvarer å støtte seg til – gav avkall på flere av de grunnleggende 

beskyttelsene han hadde etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 

6, skulle politiet gjort det de kunne for å forsikre seg om at den sårbare mannen fikk forklart 

sine rettigheter på en måte som var tilpasset hans alder, hans mentale og sosiale utvikling. 

Etterforskeren skriver at han snakket til Solbakke som om han var «6-8» år, og måtte forstå at 

Solbakke da umulig kunne forstå innholdet i beskyttelsene han gav avkall på. En vanlig og 

anbefalt øvelse er å undersøke om vedkommende forstår de rettslige rammene for avhøret ved 

å stille et spørsmål til den som avhøres om hva disse rettighetene egentlig betyr. Forskning viser 

da også at barn og sårbare voksne med nedsatt kognitiv kapasitet rett og slett ikke forstår.  

 

Gjennom en tilpasset tilnærming kunne og burde politiet forsikret seg om at Solbakke forsto 

rekkevidden og konsekvensene av de rettslige valgene han sto ovenfor. Gjennom hele prosessen 

er Solbakke utallige ganger gjort kjent med at han ikke må tilstå noe han ikke har gjort. I et 

avhør protokollerer etterforskeren fire (!) ganger at han har påminnet Solbakke at han må 

snakke sant; ikke innrømme noe som han ikke har gjort. Det er etter mitt syn påfallende, og 

viser at etterforskeren var klar over Solbakkes sårbarhet. Og, ikke minst, faren for at Solbakke 

var i stand til og sto i fare for å tilstå falskt. Hvorfor skulle avhøreren ellers påpekte dette, fire 

ganger i et og samme avhør?  Istedenfor å bringe inn en verge eller forsvarer, fortsatte avhørene 

som om Solbakke ikke trengte sosial og juridisk støtte under avhørene. Det gjorde han åpenbart, 

men det ble neglisjert av politiet. I Panovits v. Cyprus (2008) skriver 

Menneskerettighetsdomsolen (EMD): 

 

The Court considers that given the vulnerability of an accused minor and the 

imbalance of power to which he is subjected by the very nature of criminal 

proceedings, a waiver by him or on his behalf of an important right under Article 6 

can only be accepted where it is expressed in an unequivocal manner after the 

authorities have taken all reasonable steps to ensure that he or she is fully aware of 

his rights of defense and can appreciate, as far as possible, the consequence of his 

conduct 

 

Jeg er overbevist om at EMD vil mene at det samme kravet gjelder avhør av mistenkte med 

lærevansker og målt IQ til 70. Vitenskapelige studier, der sårbare mennesker er testet for sin 

forståelse av den amerikanske «Miranda warning», viser at de simpelthen ikke forstår noe av 

oppramsingen av rettighetene. De trenger ekstra beskyttelse i form av verge og forsvarer.  

 

I dag er «Psykisk afvigende» gitt ekstra beskyttelse under politiets avhør i Danmark. I 

Rigsadvokatmeddelelsen revidert 04.02.2020 kapittel 2.2, fremgår det blant annet at 
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«…gennemlæsning og eventuel underskrift af politirapporten ikke finde sted uden forsvarerens 

tilstedeværelse». Som jeg redegjør nærmere for i rapportens kapittel 3, er det mange gode 

grunner for den ekstra beskyttelsen. Erik Solbakke fikk imidlertid, og som hovedregel, ingen 

slik beskyttelse. Politiet valgte i all hovedsak å avhøre ham uten forsvarer eller verge til stede. 

 

Andre får eventuelt vurdere om det var juridisk og etisk forsvarlig etter datidens gjeldende rett. 

I et bevisvurderingsperspektiv er det uansett klart at den mangelfulle beskyttelsen av Solbakke 

under politiets avhør, i seg selv utgjør et ikke uvesentlig moment når bevisverdien av hans 

tilståelser undersøkes. Som anført ovenfor; Solbakke hadde like stort behov for hjelp og 

beskyttelse da, som han (av gode grunner) ville ha fått i dag.  

Rettferdig rettergang og bevisvurdering 

De straffeprosessuelle rettsreglene - og prinsippene som ligger til grunn for dem - er formet, 

videreutviklet og raffinert gjennom århundrer med erfaringer. I demokratiske rettsstater har 

sentrale formål vært å utvikle betryggende prosessordninger, egnet til å forebygge maktmisbruk 

og sikre at informasjonen som legges til grunn (faktum) er innhentet gjennom betryggende 

prosesser, egnet til å stimulere befolkningens tillit til rettsstaten. Vitnebeviset forblir det 

viktigste beviset. Mistenktes tilståelse står i en særstilling, men må ikke stå alene. I gitt situasjon 

er imidlertid tilståelser utsatt for en rekke potensielle feilkilder. For vårt utgangspunkt er 

kanskje det mest interessante at forskning i økende grad dokumenterer hvilke avhørsmetoder, -

teknikker og -strategier som fremprovoserer – og hvilke som forebygger – feilkildenes 

innflytelse. Med bakgrunn i den akkumulerte kunnskapen om de umiddelbare og underliggende 

årsakene til at uskyldige dømmes og skyldige går fri, understreker forskerne at måten politiet 

gjennomfører sine avhør på, kan få avgjørende betydning for rettssikkerheten. 

 

Som påpekt av FNs ekspertkomite om barns rettigheter:4  

    

«Det finnes mange andre mindre voldelige måter å tvinge eller lede barnet til en 

tilståelse eller en selvinkriminerende forklaring. Begrepet "tvunget" skal tolkes i 

vid forstand og ikke begrenses til fysisk makt eller andre klare brudd på 

menneskerettighetene. Barnets alder, barnets utvikling, lengden på avhøret, barnets 

manglende forståelse, frykt for ukjente konsekvenser eller en uttalt mulighet for 

fengsling, kan lede ham / henne til en tilståelse som ikke er sann.  

Etter mitt syn er det ingen tvil om at de ledende avhørsmetodene som mine analyser avdekker 

godt kunne forvrenge den sårbare mannens forklaring. Om Solbakke var skyldig eller uskyldig 

kan eller skal jeg ikke uttale meg om, men at de anvendte avhørsmetodene kan resultere i 

upålitelig informasjon er det ingen tvil om.  

Detaljer som bare gjerningsmannen (og politiet) kjenner til 

Like fullt, Solbakke kom med to detaljer (murstein og tea-kjøkken) jeg ikke kan forklare ut i 

fra det som ble protokollert i politiforklaringene. Men, i lys av at det er stilt ledende spørsmål 

om andre sentrale bevis, kombinert med at det er gjennomført flere, lange samtaler som ikke er 

 
4 FN (2007 s. 17). 
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protokollert, kan jeg ikke utelukke at informasjonen om mursteinen fra åstedet på Fanø og 

beskrivelsen av tea-kjøkkenet på Hafnia meget vel kan ha oppstått gjennom ledende spørsmål 

som ikke er protokollert i de offisielle avhørsprotokollene. At det er funnet en annen persons 

blod på mursteinen og at informasjonen om tea-kjøkkenet først kom frem etter gjentatte og 

endrede forklaringer, styrker hypotesen om at (også) disse delene av Solbakkes forklaringer 

skyldes kontaminering gjennom ledende spørsmål fra politiets side.  

Konklusjon 

Mine konklusjoner skaper betydelig tvil om informasjonen fra avhørene av Solbakke er 

innhentet på lovlig og betryggende måte. Det reiser i så fall spørsmål om bevisavskjæring. Her 

er det ulike hensyn som må balanseres. Det ligger utenfor mitt mandat å mene noe om, men jeg 

vil anbefale at danske myndigheter straks bør sette ned en uavhengig kommisjon med mandat 

om å undersøke hvorvidt dommene mot Erik Solbakke er rett. Jeg har ikke lest alle sakens 

dokumenter, men mine preliminære undersøkelser er bekymringsfulle nok. Jeg ser ikke bort 

ifra at en fullstendig og uavhengig granskning vil kunne avdekke den største rettsskandalen i 

moderne dansk rettshistorie.   
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1. Innledning / bakgrunn 

Sommeren 2019 ble jeg kontaktet av journalist Lotte Mathilde Nielsen. Hun opplyste at hun 

arbeidet som journalist og tilrettelegger på en dokumentar til dansk TV 2. Videre, at de i 

dokumentarprogrammet ønsker å undersøke: «hvordan det danske politi og retssystem kan vide 

og være sikre på, at Erik Solbakke er den rigtige gerningsmand – når der er ingen vidner eller 

tekniske beviser - men kun Erik Solbakkes egen tilståelse». 

 

Videre, at de ønsket hjelp fra ekspert til å «gennemgå afhøringsrapporterne og dommen for at 

kunne komme med en vurdering af disse».5 

 

Jeg befant meg på ferie, og etter noe betenkningstid bestemte jeg meg for å ta på meg jobben 

med å granske avhørsprotokollene som ble nedtegnet av dansk politi og analysere disse opp 

imot premissene som domstolen la til grunn da de dømte Solbakke.  

 

Ut ifra samtaler og Epost-utvekslinger jeg hadde hatt med journalisten, opplyste jeg i E-post av 

25. september at jeg i arbeidets anledning ville angripe oppgaven som om det var et sakkyndig 

oppdrag fra domstolene - en type oppdrag jeg har erfaring med fra norske straffesaker. Jeg er 

selvsagt klar over at det her er TV 2 - og ikke domstolene - som er oppdragsgiver - og at 

formalitetene rundt oppdraget således ikke er de samme - men poenget mitt er at jeg vil søke å 

løse oppdraget med en metodikk og mental innstilling, lik den jeg inntar som sakkyndig 

oppnevnt vitne(ekspert) for domstolene.  

 

Ingen mennesker kan gå inn i et prosjekt uten en forforståelse av sitt fag - en forforståelse som 

nødvendigvis vil påvirke analyser og konklusjoner, men som sakkyndig ekspert vil jeg tilstrebe 

å etterleve prinsippene som følger det normative ideal om objektivitet. 

 

1.1 Avklaringer og etiske spørsmål 

Oppdrag av denne karakter reiser spørsmål av etisk karakter. Så langt jeg vet er jeg ubeslektet 

og for øvrig uforbundet med sakens aktører. Meg bekjent kjenner jeg ingen av de berørte 

partene i noen av straffesakene. Ei heller kjenner jeg aktørene som har behandlet sakene i det 

danske strafferettssystemet. Jeg har heller ingen tilknytning til oppdragsgiveren (TV 2). Jeg har 

aldri snakket med dem, før de tok kontakt i sakens anledning.  

 

Kanskje ligger de viktigste, etiske spørsmålene i formuleringen av mine konklusjoner. For meg 

er det sentralt å understreke at mine konklusjoner aldri må forveksles med rettslige konklusjoner 

eller beslutninger. Det er (og høres) selvsagt ut, men sakkyndige bidrag kan misbrukes og/eller 

mistolkes. Det blir umulig å løse oppdraget uten å berøre spørsmål knyttet til bevisvurdering - 

det ligger i mandatets kjerne. Uansett hva jeg eventuelt måtte finne i mine undersøkelser, vil 

jeg aldri være i posisjon til å konkludere i spørsmålet om skyld eller uskyld. Det er det bare 

domstolene, etter en grundig og samvittighetsfull gjennomgang av alle sakens dokumenter, som 

reelt- og formelt sett kan (og skal) gjøre.  

 

 
5 E-post korrespondanse mellom Lotte Mathilde Nielsen og undertegnede. 
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Presiseringen er i tråd med mitt syn på sakkyndiges rolle, som blant annet kommer til uttrykk i 

artikkelen: Hvor langt strekker vitneplikten? – Vitnepliktens skjæringspunkt mot sakkyndighet 

(Rachlew 2006 s. 124-125): «Etter mitt syn bør mandatet være av generell karakter, slik at den 

konkrete bevisvurderingen forblir hos dommerne».  

 

Når journalister, advokater, sakkyndige, privatetterforskere, forfattere eller andre velger å gå 

inn i en avsluttet straffesak, påhviler et etisk ansvar ovenfor sakens aktører, ikke minst de 

pårørende. Den endelige, rettslige avgjørelsen har en verdi, nettopp fordi den representerer og 

markerer en avslutning på en lang og (i gitt situasjon) vond prosess. En rettskraftig dom vil for 

mange fungere som et viktig element i (for eksempel) en sorgprosess.  Straffesakene det her er 

tale om aktualiserer disse problemstillingen.  

 

Når en straffesak er endelig avgjort i domstolene (slik tilfelle er her), og noen likefullt velger å 

vurdere sakens beviser på nytt, er jeg personlig av den oppfatning at initiativtakeren - og andre 

som involveres - bør innta en "objektiv" tilnærming. Jeg skriver objektiv i anførselstegn fordi 

intet menneske i en slik prosess kan etterleve det objektive ideal. På tilsvarende måte som 

politiet umulig kan opptre "objektivt" etter en arrestasjon av en mistenkt, påhviler det 

initiativtakeren likefullt et ansvar om å tilstrebe en prosess der kravet til "objektivitet" ligger til 

grunn for arbeidet som utføres - som et normativt ideal. Det moralske hensynet kan selvsagt 

ikke pålegges den som hevder seg uskyldig dømt, men lagt på vei mener jeg at selv deres 

eventuelle forsvarsadvokater (i direkte kontrast til rollen de har i straffesaker uten rettskraftig 

dom) også har et ansvar for sakens etterlatte, og således et markert ansvar for å tilnærme seg 

saken med en innstilling der alle relevante opplysninger - også de som taler til ugunst for deres 

sak eller klient - må løftes frem.  

 

Jeg bruker litt tid på dette punktet for å understreke og gjøre det klart at jeg under hele prosessen 

har forutsatt at TV 2 (min oppdragsgiver) ikke bevist holder unna, eller passivt unnlater å nevne 

eventuell informasjon som ville kunne påvirke mine analyser, eventuelt konklusjoner.  Det 

følger av det overforstående at jeg legger til grunn at TV 2 er åpne for at mine analyser og 

eventuelle konklusjoner kan (a) understøtte dommene mot Erik Solbakke, (b) fremstå som 

nøytrale eller (c) så tvil om domstolenes bevisvurdering. Jeg anmerker i denne anledning at jeg 

i min kontakt med TV 2 ikke har opplevd signaler som indikerer noe annet. Snarere tvert i mot 

oppfatter jeg journalistene som oppriktige når de nettopp understreker at de ønsker en så 

"objektiv" vurdering av saksdokumentene som mulig.   

 

Jeg har muntlig informert kriminalsjefen i Oslo om oppdraget. Hun er visepolitimester i 

hovedstaden og er godt kjent med min kompetanse og rolle i norsk politi, sivilsamfunnet og 

akademia. Jeg har presisert at jeg opptrer som privat sakkyndig i sakens anledning, altså ikke 

som representant som arbeider på vegne av norsk politi. Selv om jeg arbeider som 

politioverbetjent i Oslo politidistrikt, så er det forskeren og privatpersonen Asbjørn Rachlew 

(PhD) som utfører arbeidet - på tilsvarende måte som under tidligere deltagelse i norske radio- 

og TV-program; som forfatter; ekstern foreleser eller samfunnsdebattant.  
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1.2 Taushetsplikt og andre formaliteter 

Jeg har tilskrevet Rigsarkivet i Danmark, informert dem opp oppdrag, og bedt om innsyn i de 

aktuelle straffesakene. Rigsarkivet har respondert positivt og pålagt meg taushetsplikt, jfr. 

vilkårene i deres E-post av 11. oktober 2019.  

1.3 Honorar 

Fordi oppdraget nødvendigvis vil medføre en ikke ubetydelig arbeidsbelastning for meg (og 

min familie), har jeg bedt TV 2 kompensere for tiden som kunne ha vært brukt sammen med 

familie etc. Etter hva jeg har fått opplyst, har journalistene rådført seg med sin redaksjon, som 

har funnet det forsvarlig å avvike fra prinsippet om å "ikke betale sine kilder".  Det er et godt 

prinsipp, men som anført ovenfor, anser jeg meg ikke som en "kilde" i sakens anledning. Jeg 

anser meg som en profesjonell, sakkyndig utreder (ekspert), og at jeg således - på tilsvarende 

måte som under sakkyndige oppdrag for domstolene - mottar honorar for utført arbeid.  

 

TV 2 er enig og vil honorere mitt arbeid med DKK 16.000. 

1.4 Mandatet 

I tråd med redegjørelsen ovenfor, legger jeg til grunn at mitt mandat er å «gennemgå 

afhøringsrapporterne og dommen for at kunne komme med en vurdering af disse». 

 

For å besvare spørsmålene som ligger i mandatet blir det naturlig å holde avhørene av Erik 

Solbakke Hansen opp imot gjeldende menneskerettigheter, inkludert Den Europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK), relevante avgjørelser fra EMD juridisk- og 

rettspykologisk teori samt Politihøgskolens utdanninger i avhørsteknikk. Vurderingen vil 

primært trekke veksler på samfunnsvitenskapelig kunnskap, hvor det blant annet redegjøres for 

hensiktsmessige og mindre hensiktsmessige (risikable) avhørsmetoder. Det vil si 

avhørsmetoder som gjennom forskning i laboratorium og felt, har vist seg å produsere 

henholdsvis pålitelig og mindre pålitelig informasjon. 

1.5 Egne kvalifikasjoner og begrensninger 

Jeg ble utdannet ved Politi(høg)skolen i 1992. Deretter arbeidet jeg som politietterforsker ved 

Oslo politidistrikt i ca. 10 år, senest som faglig rådgiver i gruppen som avhørte mistenkte etter 

terroren 22.07.2011. I Oslo ledet jeg det faglige arbeidet med å utvikle opplæringsprogrammet 

K.R.E.A.T.I.V. som i dag er Politihøgskolens kurs i avhørsteknikk, trinn 1. Jeg satt i 

arbeidsgruppen som utviklet avhørsteknikk trinn 2. Jeg er utdannet som avhørsinstruktør i 

britisk politi og har vært fagansvarlig ved Politihøgskolens utdannelse av avhørsinstruktører 

ved flere anledninger. Jeg har spesialfag i kriminologi, UiO 1996, en mastergrad i 

«Investigative psychology» fra Universitetet i Liverpool (1999) og i 2009 forsvarte jeg 

doktorgraden «Justisfeil ved politiets etterforskning» ved Det juridiske fakultet, UiO.   

 

Min forskning har hele tiden vært rettet inn mot politiets etterforskningsmetoder, med særlig 

fokus på etiske, juridiske og rettspsykologiske spørsmål knyttet til politiavhøret. De seneste 15 

årene har jeg vitnet som rettsoppnevnt sakkyndig ved flere anledninger, holdt foredrag nasjonalt 

og internasjonalt og sittet i relevante arbeidsgrupper for Regjeringen (Voldtektsutvalget), 

Justisdepartementet (Lydopptaksprosjektet) og Riksadvokaten, senest i arbeidsgruppene om 
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avhørsmetodikk i politiet (2013), vitnekonfrontasjoner (2013) og gjennomgangen av 

straffesakene mot Sture Bergwall (2015). Jeg har skrevet og publisert flere tekster om politiets 

avhørsmetoder, senest et kapittel sammen med prof. Ray Bull med tittelen: Investigative 

interviewing: From England to Norway and beyond (Bull og Rachlew, 2019). De siste to årene 

har jeg arbeidet som medlem av den internasjonale styringsgruppen for utviklingen av globale 

retningslinjer for politiavhør. Målet er ratifisering i FN 2021.6 Av styringsgruppen ble jeg valgt 

som «lead-coordinator» i skrivegruppen.   

 

Om den fagkyndige kommer fra «innsiden» eller «utsiden» reiser ulike problemstillinger, men 

det overordnede poenget forblir det samme: Ingen går inn i en fagkyndig utredning uten en 

forforståelse av sitt fag.7  Om ikke annet nevnes spesielt er det, meg bekjent, konsensus i 

fagmiljøet omkring teorien jeg legger til grunn (med referanser). Jeg tror jo selvsagt at forskere 

med tilsvarende bakgrunn vil stille seg bak de konklusjonene jeg presenterer. Samtidig er det 

jo slik at min anvendelse av teori, med påfølgende analyser av det empiriske tilfanget (avhøret) 

preges av egne tolkninger, koblinger, og verdier.  Jeg vil etter beste evne forsøke å tilkjennegi 

de passasjene hvor mine vurderinger bygger på skjønn, og på den måten søke å hjelpe leseren 

med å identifisere de kritiske spørsmålene som bevisvurdereren uansett må gjøre seg opp sin 

selvstendige mening om.  

 

2 Det empiriske grunnlaget 

Det primære, empiriske grunnlaget for mine analyser er offisielle dokumenter fra straffesakene 

mot Erik Solbakke – i all hovedsak bestående av avhørsprotokoller fra Hafnia- og Fanø-sakene, 

henholdsvis 55 og 72 sider med Solbakkes forklaringer avgitt til politiet og Kriminalretten i 

Hillerød. I tillegg til protokollat fra rettsmøter og dommene i disse sakene, har jeg også lest og 

studert dommene fra de 27 brannene Solbakke ble dømt for i 1986 (26 sider). Jeg har også lest 

og studert bilagene som ble langt frem under rettssakene (se oversikt nedenfor). Jeg har lest og 

studert politiets resume fra Hafnia og Fanø avhørene/etterforskningen (37 sider) og politiets 

resume fra avhørene/etterforskningen av de lokale brannene i Hillerød og Helsingør (28 sider). 

Jeg har også lest avhørene av Solbakke og diverse politidokumenter knyttet til etterforskningen 

av brannen på stearinfabrikken ASP Holmblad i Helsingør. I tillegg har jeg fått oversendt noen 

tidligere nyhets- og dokumentarprogram om sakene mot Solbakke og notater/epikriser fra den 

institusjonen Solbakke bodde på (Kofoedsminde) da han ble etterforsket og avhørt av politiet.  

 

På neste side har jeg tatt «print screen» bilde av innholdet som gir en «elektronisk oversikt» 

over det empiriske tilfanget som beskrevet ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 
6 For en redegjørelse av arbeidet med utviklingen av globale retningslinjer for politiavhør, se: 

https://www.apt.ch/en/universal-protocol-on-non-coercive-interviews/ 
7 For «innsideforskerens» særlige fortrinn og utfordringer, se evt. Rachlew (2010).  

https://www.apt.ch/en/universal-protocol-on-non-coercive-interviews/
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I tillegg til de offisielle dokumentene som er beskrevet ovenfor, har jeg selv innhentet, lest og 

studert grunnlagsmateriale, primært i form av faglitteratur om danske politiavhør generelt. 

Denne faglitteraturen deler seg inn i to hovedkategorier: (1) Memoarer (bøker) skrevet av 

politietterforskere og (2) vitenskapelige tekster om danske politiavhør. Jeg har også lest boken 

Hafnia-pyromanen (Brinck og Dorph-Petersen 2017) og en artikkel i Dansk politi (2018) der 

saken beskrives fra politiets side. Videre har jeg lest rapportene fra Europarådets torturkomité 

(CPT) etter deres besøk til Danmark. Politiets avhør av mistenkte er nevnt i flere rapporter, sist 

etter CPTs besøk til Danmark i 2019.8  

2.1 Danske politi-memoarer (bøker): 

 

Christensen, T. (2015). Han fik morderne til at tilstå. Lindhardt og Ringhof 

 

Isager-Nielsen, B. (2008). Man jager et bæst og fanger et menneske. Lindhardt og Ringhof 

 

Isager-Nielsen, B., mm. (2014). Etterforskerne. Sådan fælder de Danmarks drabsmænd. Lindhardt og 

  Ringhof 

 

Dahl, O. (2012). Drabschefen. Nye sager. Ekstra Bladets Forlag.  

 

Bonnichsen, H.J. (2012). Tvivl på alt og tro på meget. Jagten på sandheden - politiets afhøringsmetoder.  

  Rosinante. 

 

Brinch, N. og Dorph-Petersen, J. (2017). Hafnia pyromanen. Lindhardt og Ringhof 

 

Strand, F. og Kryger Rasmussen, O. (2014). Rejseholdets historie. Lindhardt og Ringhof 

 

 

2.2 Vitenskapelige kilder om, og studier av dansk avhørsteknikk: 

 

Fahsing, I. og Rachlew, A. (2009). Investigative interviewing – The Nordic region, I: T: 

 Williamson, T., Milne, B. og Savage, S.P. (red.), International developments in Investigative 

  Interviewing, Devon s. 39–65. 

 

 

 

 

 
8 Den 20. April 2020 ble jeg oppmerksom på at journalist og forfatter Peer Kaae publiserte sin bok Den dømte 

mand om Erik Solbakke og straffesakene mot ham (Kaae 2020). Uansett hva som står i boken, ville den i 

utgangspunktet vært en viktig kilde og inngå i mitt empiriske materiale. Når jeg så like fullt har valgt å holde 

meg fullstendig blind – med unntak av en liten del av et intervju med ham i Jyllandsposten (side 23 der 

forfatteren mener motivasjonen til Solbakke var å hevne sine fosterforeldre) – er det fordi jeg på dette 

tidspunktet arbeidet med 4. utkast av min egen rapport. Tidsfristene ville ikke tillate at jeg leste meg opp på 

boken, og inkluderte eventuell kunnskap fra den, inn i min egen rapport. Avgjørelsen om å holde meg «blind» 

åpner dessuten et faglig hensyn som ellers ville falt bort. Når jeg leverer min rapport «blindt», står vi igjen med 

to, uavhengige tekster om den samme sak. Det har ikke vært vanskelig å holde seg «blind» da boken (ennå) ikke 

har fått mediatekning i Norge. 
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Fahsing, I., Jakobsen, K.K. og Jakobsson Öhrn, H. (2016). Investigative interviewing of suspects 

  in Scandinavia. I: D. Walsh, G.E. Oxburgh, A.D. Redlich and T. Myklebust (red.). International 

  Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation. Volume 2: 

  Suspects. Routledge, New York, s. 180 – 192.  

 

Holmberg, L. (2014). Nordisk politiforskning – udfordringer og muligheder. Nordisk politiforskning 

  01/2014 (Volum 1).  

 

Jakobsen, K.K. (2010). Afhøring af sigtede. En undersøgelse af dansk politis afhøringspraksis. 

  Politiets Videncenter. Rigspolitiet, København 2010. 

 

Øvrig teoretisk grunnlag (vitenskapelige bøker, artikler, kapitler, offentlige utredninger, 

dommer og lover etc) refereres i den løpende tekst, med tilhørende litteraturliste som oppstilles 

på erklæringens siste sider.  

2.3 Begrensinger i det empiriske tilfanget 

Som påpekt av Straffeprosesslovkomiteen (1969) har opptak av politiavhør «åpenbart en langt 

større bevisverdi enn gjengivelsen av forklaringen i en politirapport».9 Som domstolene, må 

også jeg som fagkyndig vurdere hvordan avhørene er gjennomført på ut i fra de skriftlige 

resymeene politietterforskeren setter opp i sine rapporter som Solbakkes politiforklaringer. 

Uten lyd- eller videoopptak vil ingen kunne rekonstruere nøyaktig hva som er blitt sagt, hvordan 

spørsmålene faktisk ble formulert, hva som er protokollert og hva som er utelatt.  

 

Hverken Solbakke eller etterforskeren som avhørte ham lever, så noe intervju med dem var 

aldri aktuelt. Uten kilder og uten opptak må analysene nødvendigvis begrenses til det 

eksisterende, skriftlige materialet.  

 

2.4 Faglige konsultasjoner 

Da det ble klart for meg at det hefter store utfordringer knyttet til avhørene av Solbakke, følte 

jeg et ansvar for å konsultere verdens ledende forskere på området. Ikke for å konsultere dem i 

den aktuelle sak, men for å forsikre meg om at jeg har tilgang på siste og autoritative 

vitenskapelige tekster om de problemstillingene den aktuelle saken reiser. Professorene Ray 

Bull, Saul Kassin og Gisli Gudjonsson responderte på min skriftlige, anonymiserte henvendelse 

til dem, og tipset meg om aktuell faglitteratur knyttet til politiets avhør av sårbare mistenkte. 

Jeg føler meg således rimelig sikker på at jeg har lest meg opp, og gjort meg kjent med den 

viktigste faglitteraturen omhandlende de mest sentrale spørsmålene som sakene mot Solbakke 

reiser.   

 

Under tilsvarende oppdrag, for eksempel som sakkyndig for domstolene, hender det at jeg ber 

en kollega lese eller se passasjer fra det avhøret jeg vurderer. Behovet for en uavhengig 

vurdering kan være viktig for å korrigere eller nyansere egne konklusjoner.  I dette oppdraget 

 
9 Straffeprosesslovkomiteen (1969). Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen 

avgitt 1969. Justis- og politidepartementet, Norge 
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har jeg undertegnet en taushetserklæring etter dansk lov, og er usikker på om det er lov å dele 

saksdokumentene med andre. Ekstern kontroll er derfor søkt ivaretatt ved å be to kolleger lese 

gjennom erklæringen. De kjenner ikke grunnlagsmaterialet, og har derfor ikke kunnet foreta 

en reell og uavhengig kontroll. Rapportens konklusjoner er imidlertid søkt underbygget med 

hyppige referanser til grunnlagsmaterialet. Det gir leseren en viss mulighet til å vurdere 

konklusjonenes grunnlag. For eksempel ved å etterlyse ytterligere dokumentasjon.  

 

Kristina Jakobsen er fagansvarlig for avhørsfaget ved Etter- og videreutdanningen ved 

Politihøgskolen i Norge. Hun har lest hele rapporten og stilt en rekke spørsmål til teksten 

underveis. I tillegg har en kollega fra Danmark lest og kommentert rapporten. I sum har 

innspillene løftet teksten til et nivå jeg ikke kunne klart alene, men konklusjonene forblir mine 

egne.  

 

3 Det teoretiske grunnlaget 

I erklæringen vil jeg forsøke å besvare mandatet gjennom tre teoretiske perspektiver: Det 

politifaglige, det juridiske og det vitnepsykologiske. Grensedragningen mellom dem er på ingen 

måte skarpe, og i de utvalgte perspektivene finnes det flere fagretninger; noen generelle og 

prinsipielle, andre mer spesifikke. Det menneskerettslige perspektivet ligger til grunn for dem 

alle.10  

3.1 Det politifaglige perspektivet - avhørsteknikk 

Politiavhøret er politiets mest anvendte etterforskningsmetode og utgjør gjennomgående 

straffesakenes mest sentrale bevis. Følgelig er måten politiet gjennomfører sine avhør på, av 

avgjørende betydning for rettssikkerheten, rettsprosessen og publikums opplevelse av denne.11  

 

Påliteligheten av vitnebeviset12 utfordres av en rekke feilkilder.13 Feilkildene knyttes både til 

vitnets evne og vilje til å tilføre straffesaken pålitelig informasjon. For å besvare mandatets er 

muligens det mest interessante at relevant forskning i økende grad dokumenterer hvilke 

avhørsmetoder, -teknikker og -strategier som fremprovoserer – og hvilke som forebygger – 

feilkildenes innflytelse når politiet avhører sine mistenkte.14  

 

 
10 Rachlew, A. (2009). 

 
11 Riksadvokatens arbeidsgruppe om politiavhør (2013 s. 7). 
 
12 Med begrepet «vitnebevis», inkluderer jeg alle former for vitner, inkludert fornærmede og mistenkte.  

 
13 Se Magnussen (2004) og Melinder (2015) for en oppdatert oversikt på norsk. Smith (1986) skrev tidlig om 

vidnebeviset på dansk, men hennes pionerarbeid på området mangler vesentlige innsikter fra de siste 30 årenes 

forskning på området.   

 
14 Milne og Bull (1999), Gudjonsson (2003), Leo (2008), Kassin mfl. (2009), Meissner m.fl. (2012) og Garrett 

(2015). For innføring i den relevante forskningen på dansk, se Jakobsen (2010).  
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3.1.1 Avhørsmetodikk i Norge og Danmark – et kort, komparativt tilbakeblikk 

I 1995 ble den 17 år gamle jenta Birgitte Tengs voldtatt og drept utenfor sitt hjem på Karmøy i 

Norge. Det gikk nesten to år før politiet pågrep hennes fetter og siktet ham for drapet. Han ble 

varetektsfengslet og avhørt over flere uker av etterforskere fra Norges rejsehold (KRIPOS). Til 

slutt tilsto den unge gutten drapet. Selv om han trakk sin tilståelse noen uker senere, ble det 

reist tiltale og gutten ble dømt i tingretten. Da saken kom inn for ankedomstolen, innhentet 

guttens forsvarere vitnepsykologer fra England som gransket avhørene. Deres konklusjon ble 

knusende for norsk politi og rettsvesen: Politiet hadde brukt manipulative, tilståelsesfokuserte 

avhørsmetoder og tilståelsen kunne meget vel være falsk. Gutten ble frifunnet. Skandalen ledet 

til en selvransakelse i Norsk politi. 

 

I den første publiserte studien av norsk avhørspraksis ble det klart at norsk politi ikke hadde 

noen opplæring eller sentralisert metodikk for avhør. Riktignok hadde erfarne etterforskere fra 

KRIPOS (Rejseholdet) skrevet noen interne skriv om hvordan mistenkte burde avhøres. Men, 

disse «manualene» var graderte. Disse ble publisert i den første studien som langt på vei 

bekreftet de sakkyndiges kritikk i Birgitte-saken: Norsk avhørsmetodikk var preget av en 

tilståelseskultur der alle «lovlige» triks ble satt inn for å få den mistenkte til å tilstå.15 I et gradert 

skriv som ble delt ut på Politihøgskolen fremgår det blant annet:  

 

Du starter bearbeidelsen av ham allerede ved første kontakt og skal ha som mål og 

bli den eneste han kan støtte seg til i hans vanskelige situasjon. Du har kontroll med 

hvem han får ha kontakt med, og på den måten hindre at han får psykisk støtte av 

andre. 

 

Andre triks gikk ut på å manipulere den mistenkte gjennom instrumentell omsorg for å berede 

grunnen for en tilståelse. For eksempel at avhøreren skulle «fremstille seg som siktedes beste 

venn», hente siktede ut av fengsel, rett før de serverte mat der, og på den måten understreke 

politiets "omsorg" for den som skulle avhøres, snakke «uformelt» med mistenkte før han gjøres 

kjent med sine rettigheter, «motivere» ham til å gjøre det rette: dvs. tilstå. For eksempel: 

 

«….Da er motiveringsfaktorene, fordeler med en tilståelse viktige, og det er 

nå lettere å trenge inn hos ham med dette».  

 

Metodene var «graderte» - noe som muligens hadde sin forklaring i at de ikke tålte 

dagslystesten. Et av de mest graverende triksene som ble lært bort var hvordan etterforskeren 

skulle få forsvareren ut av avhørsrommet ved å gjøre avhøret langdrygt. Målet var å få den 

mistenkte til å tilstå, og i den anledning ble forsvarerens tilstedeværelse ansett som et 

«problem».  

 

Uansett hvilken innflytelse «ekspertenes» avhørsmetodikk fikk, er det viktig å presisere at 

manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder på ingen måte var et særegent, norsk fenomen. 

 
15 Se Rachlew (2003) for en kritisk analyse av disse og tilsvarende teknikker. 
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Tilsvarende logikk og metodikk er identifisert i samtlige land som har åpnet opp for forskning 

og gransking på dette området.16 

 

Norsk politi måtte endre seg, og i 2001 ble det første opplæringsprogrammet for norske 

etterforskere i avhørsmetodikk introdusert. Det ble kalt KREATIV og tok utgangspunkt i den 

eksisterende forskningen på området, særlig inspirert av en tilsvarende snu-operasjon i UK ti år 

tidligere.  

 

Tidligere Kripos etterforsker og senere sjef for avdelingen for etter- og videreutdanning i 

etterforskning ved Politihøgskolen, Ivar Husby, omtaler endringsprosessen i Norsk politi som 

«smertefull, men nødvendig».17 I kjølvannet av gjenopptakelsesprosessen av straffesakene mot 

Fritz Moen henviste riksadvokat Tor-Aksel Busch og politidirektør Ingelin Killengreen (2007) 

til den samme utviklingen og anførte at «Politiets avhørsteknikk er vesentlig endret og 

forbedret….». Under sitt siste besøk i Norge, rettet den Europeiske torturkomiteen særlig 

oppmerksomhet på de norske avhørsmetodene, og i sin rapport til den norske regjeringen 

trekkes endringsprosessen og gjeldende avhørsmetodikk frem som eksempel til etterfølgelse i 

Europa (CPT 2019/CPT 2019a).  

 

Overgangen fra erfaringsbaserte, manipulative avhørsmetoder teknikker, der tilståelsen er 

målet, til forskningsbaserte, mer informasjonsinnsamlende avhørsmetoder, beskrives i en rekke 

bøker, fra flere land, i ulike perspektiv.18 Den nyeste og mest omfattende sammenstillingen av 

de to ulike retningene underbygger behovet for en reform. De nye, forskningsbaserte metodene 

hviler ikke bare på et tryggere, etisk fundament; de produserer også flere tilståelser, samtidig 

som de reduserer falske tilståelser.19   

 

3.1.2 Forskningsbaserte avhørsmetoder – Investigative interviewing 

Politihøgskolens avhørsmodell for politiets etterforskere bygger på den forskningsbaserte 

kunnskapen. Inspirert av den Britiske snuoperasjonen fra «Interrogation til Investigative 

Interviewing» og utviklingen av PEACE-modellen, deles avhøret inn i seks faser (figur 1). 

Modellen og tenkningen som ligger til grunn for den ble introdusert og videreutviklet for norske 

etterforskere i 2001 og introdusert gjennom K.R.E.A.T.I.V.   

 

 

Figur 1 – Avhørets faser med overordnede beskrivelser slik de presenteres på Politihøgskolens 

utdanning i avhørsteknikk (K.R.E.A.T.I.V.).  

 
16 Gudjonsson (2003), Williamson, Milne og Savage (2009), Jakobsen (2010) og Kassin mfl. (2009) 

 
17 Husby (2013).  

 
18 Milne og Bull (1999), Schollum (2005), Fahsing og Rachlew (2009).  

 
19 Meissner m.fl. (2012). For en norsk gjennomgang av studien se: Nilsen (2013).   
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Under opplæringen får etterforskerne kunnskap om kjente feilkilder og etiske problemstillinger 

som aktualiserer seg i de ulike fasene.  Avhørskonseptet K.R.E.A.T.I.V. står for 

Kommunikasjon, Rettssikkerhet, Etikk og empati, Aktiv bevisstgjøring, Tillit gjennom 

åpenhet, Informasjon og Vitenskapelig forankring. I tillegg til å tilby en metodikk som 

stimulerer innsamling av så pålitelig informasjon som mulig, tok Politihøgskolen (som påpekt 

ovenfor) samtidig et oppgjør med manipulasjon og andre uetiske avhørsmetoder.   

 

Noen tilsvarende utvikling beskrives ikke i mine kilder om dansk politi. Snarere tvert imot. 

Riktignok har den danske politiskolen relativt nylig introdusert en tilsvarende modell som 

omtales som SAKA-modellen, men dansk politi har (som norsk politi for 25 år siden) valgt å 

hemmeligholde sine avhørsmetoder.   

 

I tråd med Europarådets torturkomiteens anbefalinger til europeisk politi de siste 20 årene, tar 

norsk politi i dag som hovedregel opp alle politiavhør med minimum lydopptak. I alvorlige 

saker sikres alle muntlige bevis som innhentes av politiet under avhør med videoopptak 

(Riksadvokaten 2016). Fordelene er mange og åpenbare. Ikke bare sikres bevisene i sin original. 

De som senere skal vurdere bevisverdien kan ved behov undersøke hvordan bevisene ble 

innhentet. I tråd med verdien Tillit gjennom åpenhet har opptak av politiavhør i Norge pågått 

med svært gode tilbakemeldinger i over 20 år. Dansk politi vurderte for et par-tre år tilbake om 

også de skulle innføre opptak av sine avhør. Konklusjonen skal visstnok ha blitt nei. Jeg er blitt 

fortalt at også den rapporten er hemmeligstemplet, så begrunnelsen for det negative vedtaket 

lar seg vanskelig vurdere – og umulig å forstå. Det er ikke bare norsk strafferett som har svært 

gode erfaringer med elektronisk opptak av politiavhør. Alle som tester det ut, rapporterer svært 
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gode tilbakemeldinger, også internasjonalt. Ingen politietterforskere vil tilbake til 

«gamlemåten», uten opptak.20 

 

Som det fremgår av mine analyser av dansk avhørspraksis fra tiden da Erik Solbakke ble avhørt 

av det danske Rejseholdet på 1980tallet (kapittel 4), er det dessverre mye som tyder på at dansk 

politi fortsatt ligger flere 10år etter land de bør sammenligne seg med hva gjelder utviklingen 

av sine avhørsmetoder.21 Noe som i så fall indikerer at dansk politi nå – som da - arbeider ut 

ifra et tenkesett der uskyldspresumpsjonen får trange levekår i en tilståelsesfokusert kultur – en 

kultur forskere og Europarådets torturkomité har advart mot de seneste 30 årene. Ikke bare fordi 

en slik praksis bryter mot prinsippene som ligger til grunn for retten til en rettferdig rettergang 

etter Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6, men også fordi studier av uriktige 

domfellelser viser at den gammeldagse tilnærmingen øker faren for falske tilståelser (Kassin 

mfl. 2009).  

 

Mine konklusjoner underbygges og begrunnes i den innledende delen til analysekapittelet (kap. 

4) 

3.1.3 Avhørsteknikk og asymmetrisk kommunikasjon 

Banebrytende studier har vist at flere politietterforskere, i ulike land, har hatt for vane å stille 

rekker av lukkede og ledende spørsmål, der den avhørte også ble avbrutt når svaret ikke gikk i 

forventet (ønsket) retning.22  I tilståelsesfokuserte avhørsteknikker er avbrytelser fortsatt en del 

av gjeldende strategi under avhør av mistenkte som nekter straffeskyld.23 Hensynene bak 

uskyldspresumpsjonen og forskning på mellommenneskelig kommunikasjon tilsier at en slik 

logikk hverken er hensiktsmessig eller spesielt effektiv.24 

 

Når slike avhørsteknikker kombineres med et bevisst eller ubevisst ønske fra etterforskeren om 

å få bekreftet sin initiale mistanke, kan kommunikasjonsprosessen lede ut i en form for 

selvoppfyllende profeti, der vitnets opprinnelige oppfatning av hendelsen gradvis tilpasses 

politiets teori, omtrent slik en av pionerene på området beskrev den destruktive dynamikken:25 

På den ene side forsøker etterforskeren ubevisst å lede avhøret i en retning som 

sammenfaller med hans hypotese om hva som kan ha hendt. På den andre side, 

forsøker den avhørte, ofte grunnet underlegenhet og usikkerhet i situasjonen, å 

 
20 Sullivan, Vail og Anderson III (2008), Dixon 2007 

 
21 Påstanden er et estimat. Det kan være mer eller mindre. Hemmeligholdet og fraværet av publiserte studier gjør 

det vanskelig å si noe mer presist, samtidig som nettopp disse to variablene i seg selv, er klare indikasjoner på at 

dansk politi henger etter.   
 
22 Fisher og Geiselman og Raymond (1987) og Baldwin (1992) 
 
23 Inbau m.fl. (2001). For en norsk beskrivelse av avbrytelsesteknikkene (og rasjonale bak dem), se Rachlew 

(2003).   

 
24 Meissner m.fl. (2012)  

 
25 Trankell (1972 s. 27).  
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tilfredsstille etterforskeren for å gi et inntrykk av respekt og pålitelighet. I hvert 

eneste spørsmål leter den avhørte etter hva som kan være etterforskerens 

forventninger og i sine svar vil den avhørte, ofte ubevisst, utelate detaljer som ikke 

stemmer med det etterforskeren spør etter. Etterforskeren vil når han forsøker å 

bygge opp en teori om hendelsesforløpet søke etter detaljer som passer inn og 

ubevist ignorere dem som er i motstrid. Når han så stiller sine oppfølgende spørsmål 

tar de derfor utgangspunkt i etterforskerens gradvis økende ubalanserte 

informasjonsoppfatning. På denne måten påvirkes gradvis også den avhørtes 

originale oppfatting – den forholder seg ikke lenger til det som faktisk har hendt – 

formålet med minnegjenhentingen blir å tilfredsstille etterforskerens ønske om å 

bevise sin teori. 

Informasjon som «ikke passer inn» kan gå tapt, og om spørsmålene er ledende risikerer 

etterforskeren å produsere falske minner og/eller overskrive genuine.26  

3.1.4 Politiets avhør – en del av etterforskningen 

Kort fortalt kan avhørsmetodikken som norske etterforskere i dag trenes opp i, beskrives som 

det motsatte av tankegodset bak tilståelsesfokuserte avhørsmetoder, der mistanken (tesen) søkes 

bekreftet. I kontrast oppfordres politiets etterforskere i dag, til å identifisere alternative 

hypoteser – det vil si lete etter rimelige, alternative forklaringer til bevisene som peker mot den 

mistenkte, og deretter samle inn informasjon, egnet til å svekke, eller støtte oppunder disse. 

Dersom tesen (mistanken) ikke svekkes gjennom utforsking av alternative hypoteser, styrkes 

mistanken.27  

 

Modellens viktigste egenskap er at den reduserer faren for ubevisste psykologiske 

bekreftelsesfeller og operasjonaliserer uskyldspresumpsjonen, samtidig som den reduserer 

skyldiges mulighet til senere å fremme plausible motstrategier.28 

 

I norsk faglitteratur om politiavhøret (Rachlew og Fahsing 2015), argumenteres det for at denne 

tenkningen (som omtales som den abduktive logikk) bør prege politiets etterforskning generelt 

og avhørene spesielt. Videre, at metoden og tenkemåten kan videreføres i den etterfølgende 

vurderingen av bevisene politiet innhenter, vurderer og formidler.29  

 

De alternative hypotesene i en konkret straffesak vil være de samme, uavhengig om det er 

etterforskningslederen, påtalemyndigheten, forsvareren eller domstolene som stiller dem opp.30 

De som eventuelt skal dømme må være overbevist om at det ikke finnes en sannsynlig, 

alternativ forklaring til påtalemyndighetens samlede vurdering av bevisene. Styrken i 

 
26 Lofthus og Palmer (1974).  

 
27 Diesen (1994) s. 121 – 140 

 
28 Fahsing og Rachlew (2009), Ask og Granhag (2005).  

 
29 Kolflaath (2015), Diesen (1994) og Simon (2012 s. 21).  

 
30 Diesen (1994 s. 133) 
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bevisbedømmerens konklusjon påvirkes både av hvor mange hypoteser politiet tester 

(etterforskningens bredde), og hvor grundig politiet undersøker dem (etterforskningens dybde).  

3.1.5 Danske avhørsmetoder av mistenkte 

De få vitenskapelige kildene som beskriver danske politiavhør av mistenkte gir klare 

indikasjoner på at Dansk politi ikke har tatt et oppgjør med den klassiske, tilståelsesfokuserte 

tenkningen og at avhørene preges av ledende spørsmål (Fahsing og Rachlew 2009, Jakobsen 

2010 og Fahsing, Jakobsen, og Jakobsson Öhrn 2016). 

 

Min gjennomgang av memoarer (bøker), skrevet at danske politietterforskere med erfaring fra 

Rejseholdet (se kapittel 4.1) bekrefter bildet. Memoarene er fulle av manipulative triks og et 

klassisk tenkesett om at formålet med avhøret av den mistenkte, er å få ham til å tilstå. Riktignok 

henviser memoarene tilbake til 1960 -70 – 80 og 90tallet, men det fremgår også at (i alle fall) 

en av forfatterne har undervist i avhørsteknikk for dansk politi frem til 2007.  

 

I memoarene beskrives en tilståelseskultur der teknikkene som anvendes omtales som et 

håndverk som bare kan læres «on the job». Den gammeldagse oppfatningen som beskrives er 

at de ferdighetene som ikke er «medfødte, kun kan opparbeides gjennom egen erfaring og 

erfaringsutveksling med andre kolleger.31 Oppfatningen er tilbakevist gjennom flere 

vitenskapelige studier. Selv om oppfølging og veiledning på arbeidsplassen må til for å hente 

ut potensialet, viser forskning at introduksjon av moderne, forskningsbaserte avhørsmetoder 

(investigative interviewing) leder til bedre forberedte, strukturerte avhør, med økt bruk av 

transparente og lovlige avhørsteknikker.32  Studier viser også at de etterforskerne som klarer å 

sette de forskningsfunderte teknikkene ut i live, også får mer informasjon av vitner og 

mistenkte.33 

 

Erfaring som det henvises til i de danske memoarene er vel og bra, men stakes kursen ut i feil 

retting, uten opplæring, korreksjon, refleksjon eller kritisk tenkning underveis, er det en reell 

fare for at erfaringen kan befeste misforståelser slik at de til slutt fremstår som sannheter. 

 

Fra et samfunnskritisk ståsted er kanskje det mest problematiske med den manglende 

utviklingen av danske avhørsmetoder at hemmelighold og manglende transparens fortsatt 

preger faget. Europarådets oppfordring om opptak er ikke tatt til følge – og det til tross for at 

nabolandene har svært gode erfaringer med opptak.34 Avhørsmodellen som i dag læres ut på 

den danske politiskolen (SAKA-modellen) er også unndratt offentligheten – og det til tross for 

at det står intet i den som vil gjøre det enklere for forbrytere å unndra seg straffansvar.35  

 
31 Isager-Nielsen 2008, Christensen 2015 

 
32 Se for eksempel Clarke, Milne og Bull (2011) for en oversikt 

 
33 Alison mfl. (2013) 
34 Justisdepartementet 2003 

 
35 Jeg har analysert undervisningsskrivet SAKA MODELLEN FOR KOGNITIV AFHØRING som er utgitt av 

Rigspolitiet, men fordi manualen er unndratt offentligheten er jeg avskåret fra å kommentere den ytterligere.  
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I 2010 gjennomførte Jakobsen den første studien av danske politiavhør av mistenkte. Total 

overvar psykologen 36 avhør – 34 av siktede, 2 av vitner med siktedes rettigheter.  Studien 

avdekket flere kritiske elementer. Et stort problem var at premissene hun måtte forholde seg til, 

gjorde det umulig for forskeren å sikre et tilfeldig og representativt utvalg. Stort sett består 

utvalget utelukkende av avhør, tatt av etterforskere som ønsket å være med i studien. Flere sa 

nei, og kanskje var det nettopp de avhørene dansk politi kunne lært mest av? 

 

Jakobsen var på dette tidspunktet ansatt som psykolog på Politihøgskolens Vidensenter, men 

fikk forbud mot å uttale seg offentlig om sine funn. Da hun problematiserte forbudet under 

interne møter, ble hun flyttet fra sin stilling ved Vidensenteret og til Grundudannelsen, hvor 

hun skulle undervise i generell psykologi og tema hun ikke var spesialist på, og det planlagte 

doktorgrad prosjekt ble stoppet.36  

 

Holdt opp imot memoarene fra de pensjonerte etterforskerne fra Rejseholdet er SAKA-

modellen - slik den er beskrevet i «den hemmelige manualen» fra Koncern HR ved Politiskolen 

- etter mitt syn – et skritt i riktig retning. Teksten inkluderer flere gode beskrivelser av 

anerkjente teknikker. Selve modellen, slik den er visualisert i figur 1, indikerer at anbefalte 

metodikk vitterlig bygger på den forskningsbaserte fremgangsmåten (Investigative 

Interviewing). Samtidig er det like klart at teksten om SAKA-modellen, inkludert 

presentasjonen av den litteraturen den bygger på, er beheftet med en rekke mangler og en del 

misforståelser. Ikke bare av metodisk karakter. Det etiske perspektivet – som utgjør 

fundamentet i de forskningsfunderte Investigative interviewing, er mer eller mindre 

fraværende. Riktignok er «Etik» ført opp som et fundament, men hva det vil si i praksis får 

leseren lite eller ingen informasjon om. Noe oppgjør med fortiden gir teksten ikke – utover å 

peke på ulovlig praksis fra USA. Det er nok av saker og publiserte tekster fra Danmark som 

kunne og burde ha vært holdt opp som eksempler på metodikk og tenking som ikke er forenlig 

med SAKA-modellen.  

 

Enkelte begreper som anvendes er utdaterte og etter mitt syn misvisende. Noen overordnet 

strategi eller logikk presenteres ikke. Koblingen mellom uskyldspresumpsjonen og anbefalt 

metodikk og strategi blir derfor svak. Men, dersom en legger godviljen til, og leser teksten som 

et konstruktivt forsøk på å veilede dansk politi, inn mot en praksis i tråd med de verdiene og 

prinsippene som ligger til grunn for artikkel 6 i den Europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen, så er teksten etter mitt syn en god start mot 

forskningsfunderte avhørsmetoder.  

 

Kanskje er det nettopp den manglende, demokratiske og kunnskapsfremmende prosessen med 

ekstern evaluering (external review) teksten mangler. Kursen mot kunnskapsfunderte 

avhørsmetoder er staket ut: «Fokuset er ikke å skaffe tilståelse», men en åpen og kritisk 

gjennomgang er definitivt påkrevet. Ikke minst for å luke ut visse elementer av gammeldagse 

myter og tenkning som henger igjen, og som for meg åpner for den ubehagelige tanken om at 

 
36 Holberg 2014, Dansk politi 2018. 
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metoden er en «Combo-approach» - altså en modernisering, vekk fra en rendyrket, manipulativ 

og tilståelsesfokusert metodikk, inn mot forskningsfunderte og informasjonsinnsamlende 

metoder, men der elementer av gammel tenkning henger igjen. Som påpekt av Griffiths og 

Rachlew (2018): 

 

The introduction of new terminology in contemporary training packages advocating 

strategies as outlined above might be offering a new soup, but the dinner remains 

the same. The fundamental problem identified by scholars in their analysis of 

suspect interviews across nations is not addressed. Crucially, the ‘combo-package’ 

does not facilitate the necessary change of mindset required to move from 

interrogation to investigative interviewing.  

 

At Politiskolen og Rigspolitiet gjennom SAKA-modellen har tatt et aktivt skritt, vekk fra 

gammel tenkning er positivt. Det betyr selvsagt ikke at gjeldende praksis er endret. Det tar 

erfaringsmessig lang tid – flere år, eller 10år, avhengig av eksisterende politikultur og ikke 

minst endringsklimaet i rettssystemet for øvrig. All hemmeligholdelse fra offisielt hold er i så 

måte et dårlig tegn. I de landene som offisielt har endret sin tenkning og metodikk fra gamle, 

tilståelsesfokuserte avhørsmetoder til nye, forskningsfundert metodikk, finnes det ingen 

klassifiserte eller graderte skriv om politiets avhør. Snarere tvert imot. Tillit gjennom åpenhet 

er anerkjent som en kjerneverdi i tråd med (for eksempel) § 1 i Offentlighetsloven i Norge 

(2006) som slår fast at (min oversettelse fra nynorsk): 

 

Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og 

gjennomsiktig, for på den måten å styrke informasjons- og ytringsfrihet, den 

demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det 

offentlige og kontrollen fra allmenheten.. 

 

Land som følger det internasjonale initiativet til FN funderte, globale retningslinjer, må 

nødvendigvis også åpne opp. Det er ingen metoder eller teknikker i den tekst som er 

«hemmelige». Og hvorfor skulle de være det? Et demokratisk politi kan ikke ha hemmelige 

avhørsmetoder. Da vil jo politiet aldri kunne dedikere seg til investigative interviewing, altså 

den retningen dansk politi påstår at de bygger på gjennom SAKA-modellen. I tillegg til 

offentlige og publiserte beskrivelser av gjeldende metodikk, er alle avhør i Norge fullt 

transparente for rettens aktører gjennom obligatoriske opptak (Rachlew og Fahsing 2015, 

Riksadvokaten 2016). 

 

Har dansk politi noe å skjule? 
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3.2 Det juridiske perspektivet - Avhørets formål 

I Norge finnes det ingen rettsregler som eksplisitt tilkjennegir formålet med politiets avhør. 

Meg bekjent eksiterer det heller ingen formålsparagraf i den danske rettspleieloven. Som påpekt 

i utredningen fra riksadvokatens arbeidsgruppe om politiavhør i Norge (2013 s. 20/21): «For å 

finne en slik formålsbestemmelse må man til Europarådets anti-torturkomites formulering i den 

europeiske standarden». Her fremgår det blant annet at: 

 

First and foremost, the precise aim of such questioning must be made crystal clear: 

that aim should be to obtain accurate and reliable information in order to discover 

the truth about matters under investigation, not to obtain a confession from someone 

already presumed, in the eyes of the interviewing officers, to be guilty. 

 

Oversatt: 

 

Formålet med avhøret må være krystallklart: Å innhente nøyaktig og pålitelig 

informasjon for å komme frem til sannheten om forholdene etterforskningen gjelder, 

ikke å innhente en tilståelse fra en som i etterforskernes øyne allerede antas skyldig.37  

 

Den europeiske standarden ble inntatt i K.R.E.A.T.I:V. straks etter at den ble formulert (CPT 

2002). I norske tekster, og i Politihøgskolens utdannelse i avhørsteknikk har det videre vært 

vanlig å se hen til formålet med etterforskningen generelt, jfr. straffeprosessloven § 226 (i DK 

retsplejelovens § 96). I leksjonen om «Juss, etikk og kommunikasjon» oppsummeres denne 

bestemmelsen (og formålet med avhør) med tre kulepunkter: 

 

• Skaffe til veie nødvendige opplysninger 

• Så objektivt som mulig 

• Så raskt som mulig  

 

Rachlew og Fahsing (2015 s. 244) understreker betydningen av at alle politiavhør, uansett om 

den som avhøres er barn eller voksen, vitne eller mistenkt, har det samme, overordnede 

formålet:  

 

Å innhente relevant og pålitelig informasjon, tilstrekkelig detaljert, og med 

nødvendig profesjonalitet, slik at forholdet som undersøkes eller etterforskes får 

sin optimale løsning.  

 

I en publisert betenkning knyttet til «Avhørstaktikk og begrepet konfrontasjon», argumenterer 

jeg for at politiavhøret har flere formål. 38  Blant annet er det et formål i seg selv å etablere en 

arena som sikrer at mistenktes minimumsrettigheter realiseres. For eksempel ved å sørge for at 

 
37 CPT (2002, art. 34). Oversatt til norsk. 

 
38 Rachlew (2013, kap. 9).   
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den mistenkte gjøres kjent med sin rett til ikke å måtte forklare seg, sin rett til la seg bistå av en 

forsvarer, sin rett til innsyn i sakens dokumenter osv. 

 

Politiavhøret har også legitime formål utover de straffeprosessuelle. Måten politiet 

gjennomfører sine avhør på har avgjørende betydning for publikums opplevelse av 

rettsprosessen. Ikke sjeldent utgjør politiavhøret den eneste kontakten fornærmede, vitner eller 

mistenkte får med myndighetene i sakens anledning. I det perspektivet er formålet med 

politiavhøret å sikre og/eller utvikle befolkningens tillit til rettsstaten (CTI 2017).   

 

Avhør av mistenkte barn og andre sårbare mennesker reiser særskilte krav. Disse vil bli 

nærmere beskrevet nedenfor i kapittelet om det psykologiske perspektivet. Men først noen 

rettslige betraktninger av særlig relevans for analysene av Rejseholdets avhør av Erik Solbakke.  

 

3.2.1 Politiavhør- noen rettslige rammer 

I Norge har Høyesterett fastslått at «Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den som er 

mistenkt for en straffbar handling, har rett til å forholde seg taus, og ikke har noen plikt til å 

bidra til egen straffellelse» (Rt. 1999 s. 1269 (1271). Prinsippet er lovfestet i norsk 

straffeprosesslov § 232, og er nedfelt FNs internasjonale konvensjon om Sivile og politiske 

rettigheter (SP), artikkel 14 nr. 3 bokstav g. Tilsvarende rett kan også utledes av EMK artikkel 

6.39 

 

Prinsippet inneholder to elementer. Den siktede skal varsles om retten til å være taus, og skal 

slippe å bidra til egen domfellelse. Retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse er også 

vernet gjennom de ulovfestede reglene om avskjæring av ulovlig ervervede bevis.40 

 

Vernet mot selvinkriminering inngår som ett av flere spørsmål EMD vurderer i sine 

dynamiske avgjørelser om prosessen, samlet sett, har vært rettferdig. Om politiets avhør av 

den tiltalte var «fair», inngår utvilsomt – og ofte som et sentralt moment – i 

helhetsvurderingen.41 Det er det mange årsaker til, blant annet at det muntlige bevis – som i 

rettergangen mot Erik Solbakke - forblir det viktigste bevis.42 

 

De relevante konvensjonene ble ratifisert av Danmark, lenge før Erik Solbakke ble pågrepet og 

siktet. Den formelle beskyttelsen konvensjonene gir var således på plass, men det substansielle 

innholdet i beskyttelsen har utviklet seg over tid. At beskyttelsen skal komme til uttrykk 

forutsetter uansett at verdiene og intensjonene som ligger til grunn for regelverket preger det 

yrkesmessige skjønn som lovgiver ofte åpner opp for.43  

 
39 Se særlig EMDs avgjørelser i Funke v. France (1993) og Saunders v. the United Kingdom (1996). 

 
40 Rui (2009 s. 48-49). 
 
41 Jebsen (2004 s. 314). 

 
42 Andenæs (2009).  

 
43 Se for eksempel Straffeprosesslovkomiteen (1969 s. 197).  
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3.2.2 Politiavhør og retten til en rettferdig rettergang 

Siktedes minimumsrettigheter er videre sikret gjennom Den europeiske menneskerettighets-

konvensjon art. 6.  

Menneskerettighetsdomstolen (EMD) har slått fast at retten til en rettferdig rettergang 

materialiseres fra det øyeblikk politiet får en mistanke og starter sine undersøkelser, til 

straffesaken får sin endelige avgjørelse. Hele prosessen skal være rettferdig, og må sees i 

sammenheng.44  

Retten til ikke å bli tvunget til å vitne mot seg selv eller til å erkjenne seg skyldig er nært 

beslektet med uskyldspresumpsjonen.45 Selv om EMD i sine vurderinger om det foreligger 

brudd på art. 6 alltid er påpasselig med å påpeke at prosessen må vurderes i sin helhet før det 

tas stilling til om det foreligger brudd, er det klart at retten til en rettferdig rettergang kan 

krenkes allerede på etterforskningsstadiet, for eksempel under politiets initiale avhør. Som 

anført av EMD i Salduz v. Turkey (2008 art. 50): 

The Court reiterates that, even if the primary purpose of Article 6, as far as criminal 

proceedings are concerned, is to ensure a fair trial by a "tribunal" competent to 

determine "any criminal charge", it does not follow that the Article has no 

application to pre-trail proceedings. Thus, Article 6 especially paragraph 3 – may 

be relevant before a case is sent for trial if and so far as the fairness of the trial is 

likely to be seriously prejudice by an initial failure to comply with its provisions.  

 

Et sentralt spørsmål blir da hvordan politiet må anlegge sine avhørsmetoder for å sikre at 

prinsippene realiseres. Det er liten tvil om at kravene til politiets fremgangsmåte skjerpes når 

den som avhøres må anses som ekstra sårbar.46  

 

Både politiet og psykiaterne som undersøkte Erik Solbakke anførte at han var ekstraordinært 

sårbar. Etterforskeren som avhørte ham skrev at Solbakke måtte snakkes til som om han var 

et barn mellom 6 og 8 år. Begge psykiaterne advarte i sine erklæringer at Solbakke var svært 

lett å lede – at han hadde en tydelig tendens til å gi de svarene han trodde autoritetspersoner 

ønsket å høre. Solbakkes IQ ble målt til 70 – på linje med et barn i 10-12 års alderen.  

  

3.2.3 Avhør av sårbare mistenkte og retten til en rettferdig rettergang 

Som påpekt av EMD i Panovits v. Cyprus (2008); når unge mennesker avhøres uten verge og 

uten forsvarer, oppstår det en reell fare for at en opplesning av rettighetene ikke er nok til at 

den unge faktisk forstår «the nature of his rights». Panovits (17 år) fikk opplest vernet mot 

selvinkriminering tre ganger, uten at det overbeviste EMD om at han hadde forstått innholdet i 

 
44 Jebsen (2004 s. 314) 

 
45 Aall (2015 s. 462) 

 
46 Geijsen (2018) 
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beskyttelsen, eller konsekvensene av å gi avkall på den. EMD anførte i denne anledning blant 

annet (art. 67):  

 

In its case-law on Article 6 the Court has held that when criminal charges are 

brought against a child, it is essential that he be dealt with in a manner which takes 

full account of his age, level of maturity and intellectual and emotional capacities, 

and that steps are taken to promote his ability to understand and participate in the 

proceedings…. 

 

Ser vi nærmere på Europarådets anti-torturkomites formulering av den europeiske standarden 

for avhør av sårbare mistenkte, underbygges behovet for en ekstraordinært forsiktig 

fremgangsmåte: 

 

En pågrepet ungdom bør aldri bli utsatt for politiavhør eller bli bedt om å 

komme med uttalelser eller å signere et dokument om lovbrudd som han / hun 

er mistenkt for å ha begått, uten tilstedeværelse av en advokat og i prinsippet 

en betrodd voksen person (alternativet "ikke ønsker å se en advokat" bør ikke 

gjelde for mindreårige).47  

 

3.2.4 Uskyldspresumpsjonen 

Vernet mot selvinkriminering utgjør en av de helt sentrale elementene i uskyldspresumpsjonen 

og forebygging av tortur. Som påpekt av Strandbakken (2003 s. 84): 

 

Bruk av tortur i etterforskningsøyemed er et fundamentalt brudd på 

uskyldspresumpsjonen. Slike virkemidler forutsetter at tiltalte er skyldig slik at det 

bare er spørsmål om å presse en tilståelse ut av ham.  

 

Strandbakken skriver videre at utbredelsen av tortur derfor vil gi et godt signal om hvilken 

status uskyldspresumpsjonen har hatt på et gitt tidspunkt.  

 

I demokratiske rettsstater hvor tortur ikke lenger utgjør et systematisk problem kan det være 

lett å falle for fristelsen å lene seg tilbake og hvile på laurbærene, men anvendelse av mer subtile 

virkemidler for å produsere tilståelser bryter prinsipielt sett, like fundamentalt med 

uskyldspresumsjonen som sin historiske forgjenger. Når formålet er å manipulere frem 

tilståelser, forutsettes også at mistenkte er skyldig.48  

 

Presset påføres ikke like banalt eller brutalt, men når statens utøvende maktorgan pågriper, 

presser eller manipulerer sine mistenkte til å tilstå, gir det klare nok signaler om hvilken status 

uskyldspresumpsjonen har i rettsstaten som tillater det. Videre, og helt sentralt; når politiet 

 
47 CPT (2015 art. 98 – min oversettelse) 

 
48 Se Leo (2008) for en inngående beskrivelse av politiavhør og manipulasjon. Se eventuelt Rachlew (2003) for 

en kortere beskrivelse på norsk.   
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lykkes i sin manipulering har de, mer subtilt, men like virkningsfullt, i bunn og grunn eliminert 

forutsetningene for menneskets evne til fri selvbestemmelse.  

 

3.2.5 Operasjonaliseringen av prinsippene under politiets etterforskning 

I 2009 vedtok EUs ministerråd (The Council) en resolusjon for å styrke mistenkte og tiltaltes 

straffeprosessuelle rettigheter.   Resolusjonen omtales som «the Roadmap», der målet er å sikre 

full implementering av de straffeprosessuelle minimumsrettighetene som trekkes opp i den 

Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) – slik de tolkes av den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Ministerrådet forsto at de sto ovenfor en formidabel 

oppgave, og foreslo derfor en trinnvis tilnærming, der EU kommisjonen ble invitert til å fremme 

forslag, for eksempel gjennom direktiver, innenfor de rammene ministerrådet trakk opp i «the 

Roadmap». 49  

Av kommisjonens utredning som ledet frem til vedtaket om å forfatte et nytt EU direktiv for å 

styrke uskyldspresumpsjonens stilling fremgår det blant annet at: 

The presumption of innocence is a fundamental principle of human rights law 

broadly recognised, which lies at the heart of the notion of a fair procedure…[] Even 

if the legal situation is prima facie satisfactory, there are still serious problems which 

are in general more linked with the operation of the presumption of innocence in 

practice. (min utheving).  

I sin relativt omfattende bakgrunnsrapport (Impact Assessment) gjennomgår EU kommisjonens 

utrederne blant annet relevante dommer fra EMD, forskningsrapporter, medlemslandenes 

lovverk og andre relevante kilder.50  

Det er således bred enighet om at uskyldspresumpsjonen i Europa må styrkes. Hvordan 

uskyldspresumpsjonen best lar seg operasjonalisere under politiets avhør er det skrevet svært 

lite om i juridisk teori. I vitnepsykologien derimot, har behovet for et endret tenkesett (og 

metodikk) stått sentralt. Som påpekt ovenfor har forskningen ledet frem til ny metodikk. 

Implementeringen av de forskningsbaserte avhørsmetodene (Investigative interviewing) 

forutsetter et oppgjør med de tradisjonelle, tilståelsesfokuserte avhørsmetodene. UK var først 

ute. Norge og New Zealand fulgte relativt raskt etter. Flere land er i prosess og i dag er denne 

prosessen støttet av Europarådet og FN.51 

3.3 Det vitnepsykologiske perspektivet 

I tråd avhørets formål (3.2) understrekes det i den vitnepsykologiske litteraturen hvor skadelig 

det kan være for avhørets pålitelighet dersom den avhørte utsettes for bevisst eller ubevisst 

påvirkning gjennom manipulasjon og/eller ledende spørsmålsstilling. I kombinasjon med 

 
49 EU (2009).  

 
50 European Commission (2013).  

 
51 Se for eksempel Griffiths og Rachlew (2018) for en oppdatert oversikt over den internasjonale utviklingen.  
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direkte eller indirekte, psykologisk press øker risikoen for at politiet selv produserer “bevis” 

under sine avhør som ikke er egnet til noe annet enn å villede rettssystemet.52  

Et hovedpoeng i den forskningsfunderte, vitnepsykologiske litteraturen har vært å øke politiets 

kunnskap om egen rolle, mentale begrensninger og påvirkningskraft på informasjonen som 

innhentes gjennom avhør.  

3.3.1 Falske tilståelser 

I internasjonal faglitteratur er utfordringene knyttet til bevisvurderingen av tilståelser viet 

relativt stor oppmerksomhet.53 Problemstillingene knyttet til falske tilståelser har gradvis 

fremtvunget seg, også i Skandinavia.54 Vi vet ikke hvor ofte falske tilståelser oppstår. Det er et 

vanskelig fenomen å studere. I en norsk undersøkelse fra 1998 blant drap- ran- og 

sedelighetsetterforskere i Oslo (N=38) rapporterte 32 % av etterforskerne og 54 % av 

etterforskningslederne at de hadde opplevd en eller flere falske tilståelser i sin karriere. 55 I en 

omfattende spørreundersøkelse av 10 363 studenter på Island, opplyste 19,8 % at de hadde vært 

avhørt som mistenkt av politiet. Av disse rapporterte 8,8 % at de hadde tilstått falskt.56Analyser 

av hundrevis av uskyldige dømte i USA viser at ca. 30 % av de uskyldige tilsto falskt.57 I 

artikkelen «Why confessions trumph innocence», oppsummerer USAs ledende forsker på feltet, 

Saul Kassin (2012) den omfattende forskningen på området og konkluderer: «Det er nå klart at 

falske tilståelser ikke er et nytt eller uvanlig fenomen, og at de forekommer regelmessig i alle 

deler av verden».  

 

Av etiske årsaker forblir fenomenet vanskelig å teste i laboratorieundersøkelser. Flere og ulike 

variabler er i spill, noe som altså gjør det vanskelig å estimere hvor ofte falske tilståelser 

forekommer, men det skjer nok oftere enn vi liker å tro. Sikkert er i alle fall at nok tilfeller er 

dokumentert til at rettssystemet må ta problemstillingen på alvor.  

 

Det er viktig å merke seg at mange av de tragiske sakene som hvor falske tilståelser er 

dokumentert, inkluderer to psykologiske prosesser. Den første knytter seg til spørsmål om (1) 

hvorfor det skjedde, det vil si hvilke disposisjonelle og situasjonelle faktorer som fikk en 

uskyldig person til å tilstå. Den andre prosessen reiser spørsmål inn mot (2) hvorfor politi, 

påtalemyndighet, dommere, juryer og ankedomstolene alle mente at den falske tilståelsen var 

genuin (til å stole på). 

 

 
52 Kassin mfl (2009).  

 
53 Gudjonsson (2003), Leo (2008). 
 
54 Gudjonsson (2004), Fahsing og Rachlew (2006), NOU (2007:7). SOU (2015:52) og Riksadvokatens 

publikasjoner nr. 3/2015 

  
55 Rachlew (1999 s. 47) 

 
56 Gudjonsson m.fl. (2008).  

 
57 Se http://www.innocenceproject.org/ 

 

http://www.innocenceproject.org/
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3.3.2 Hvorfor tilstår mennesker falskt?  

Den internasjonale litteraturen trekker opp tre ulike typer, eller kategorier av falske tilståelser. 

 

1. Frivillige, falske tilståelser 

Siktede tilstår av egen fri vilje fordi han (for eksempel) ønsker å dekke en venn eller 

familiemedlem – uten noen form for press eller manipulasjon under avhøret. Vedkommende 

kan være frisk og høyst oppegående. Andre kan ha alvorlige sinnslidelser og (for eksempel) 

motiveres til å tilstå av tanken på berømmelsen. Felles for alle er følelsen av at de oppnår 

noe ved å tilstå falskt, selv om dette «noe» kan være vanskelig for utenforstående å se 

og/eller forstå. For Sture Bergwall, for eksempel, var dette «noe» hans ønske om å få lov til 

å prate med – og gjøre seg interessant for – den psykologiske terapeuten som han så opp til 

(Josefsson 2013).  

 

En annen, godt dokumentert variant av frivillige, falske tilståelser er det som på engelsk 

omtales som  «Eagerness to Please». Den danske psykologen Kristina Kepinska Jakobsen 

er fagansvarlig for politiavhør ved etterutdanningen på Politihøgskolen i Norge. I sin studie 

av danske politiavhør av mistenkte (2010), beskriver hun dette fenomenet (s. 19): 

 

«…den sigtede er ivrig efter at behage og blive accepteret af afhøreren og 

forsøger derfor at sige det, afhøreren ønsker at høre. Der vil ofte være tale 

om personer med kognitive handicaps”.   

 

Problemstillingen er svært relevant for alle som tar på seg oppgaven med å vurdere 

bevisverdien av Erik Solbakkes tilståelser. «Eagerness to please» - og psykologien som 

ligger til grunn for fenomenet - vil derfor vies mer oppmerksomhet i egne kapitler nedenfor.  

 

 

2. Fremtvunget, imøtegående (Complient cohercive) – Siktede tilstår under press. 

Siktede tilstår fordi han ønsker å oppnå en kortsiktig gevinst. I ekstreme situasjoner, for å 

slippe smerten fra pågående tortur.  

 

I mindre ekstreme situasjoner kan vedkommende velge å tilstå falskt for å få en slutt på 

avhøret som han opplever som ubehagelig. Kanskje kan han dra hjem? Siktede regner med, 

i og med at han er uskyldig, at han ikke kommer til å bli dømt, altså at det ordner seg på 

lang sikt - selv om han nå velger å tilstå. 

 

Også her er det viktig å presisere at `gevinsten` ikke nødvendigvis behøver å representere 

en realistisk eller rasjonell `gevinst` for andre enn vedkommende selv. Den mest kjente 

saken er kanskje «The Central park jogger case», hvor fem ungdommer tilsto falskt under 

press og manipulasjon. I ettertid har flere av dem fortalt at de bare ville hjem, og trodde at 

innrømmelsen var det som skulle til (Kassin m.fl. 2009).   

 

3. Fremtvunget, internalisert – Siktede begynner å tro at de som mistenker ham må ha rett. 

Fenomenet kalles ”memory distrust syndrome”, hvor siktede sakte men sikkert begynner å 
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stole mer på politiets teori enn sin egen oppfatning eller hukommelse. Denne type falske 

tilståelser er nok den mest sjeldne, og skjer gjerne i kombinasjon med isolasjon der den 

mistenkte utelukkende for input og sosial stimuli fra politiet. Den mistenkte behøver ikke 

få en fast tro eller «erindring», men begynner gradvis å overta politiets teori og tenker: 

«Jamen, så må det ha vært meg, når de er så sikre».  

 

Stein Inge Johannessen satt varetektsfengslet i Oslo kretsfengsel i 6 måneder, siktet for et 

drap han ikke hadde begått. Etter fire måneder begynte han å drømme at han var 

drapsmannen og ringte sin advokat. Han ville tilstå. Heldigvis fikk forsvareren snakket ham 

ut av det. Den egentlige drapsmannen meldte seg, rett før rettssaken mot Stein Inge 

(Rachlew 2009). I 2010 opplevde Danske Jan Lindhart Mikkelsen et lignende traume før 

hans uskyld ble bevist gjennom DNA. Jeg kjenner ikke denne sakens detaljer, men han har 

fortalt at politiets etterforsker forsøkte å overtale ham om at det var helt naturlig å fortrenge 

drap. Mikkelsen vurderte å tilstå.  

 

I dag vet vi en del om hvilke avhørsteknikker, personlighetstrekk og omstendigheter som øker 

risikoen for at noen velger å tilstå forbrytelser de ikke har begått.58 Nedenfor redegjøres det kort 

for aktuelle variabler som er relevante i inneværende sak.  

 

Som påpekt ovenfor viser metaanalyser av ulike avhørsmetoder – tilståelsesfokuserte vs. 

informasjonsinnsamlende – at førstnevnte øker risikoen for falske tilståelser. Når den som 

avhøres er sårbar (redusert kognitiv kapasitet, rusmisbruker, barn og unge) øker risikoen 

ytterligere.59 Avhør uten verge eller forsvarer likeså.60 Og, som påpekt av Stridbeck (2015 s. 

270):  

 

Andre momenter ved den mistenkte som kan påvirke utfallet av avhøret er 

språkforståelse, enten at den mistenkte ikke skjønner språket han blir avhørt på, 

eller at han av mentale/evnemessige grunner ikke skjønner situasjonen eller 

spørsmålene. 

 

Forskere som har studert fenomenet anbefaler tre hovedkategorier av forebyggende tiltak. (a) 

moderne, forskningsfunderte avhørsmetoder der formålet – i motsetning til tradisjonelle 

erfaringsbaserte avhørsmetoder – ikke lenger er å «skaffe» tilståelser, snarere å innhente 

nøyaktig og pålitelig informasjon. (b) forsvarer tilstede under avhør og (c) videoopptak av 

politiavhør som et forebyggende og rettssikkerhetsstimulerende tiltak.61 

 
58 Kassin m.fl. (2009). For en kortere fremstilling på norsk, se Stridbeck (2015).  

 
59 Gudjonsson (2003 kap. 14 og 18). 

 
60 Kassin m.fl. (2009) 

 
61 Kassin m.fl. (2009).  
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3.3.3 Falske tilståelser og avhør av sårbare 

I den vitnepsykologiske litteraturen om falske tilståelser, understrekes at når den som avhøres 

er sårbar (redusert kognitiv kapasitet, rusmisbruker, barn og unge) øker risikoen for falske 

tilståelser signifikant.  

 

I sin omfattende artikkel Protecting Persons with Mental Disabilities from Making False 

Confessions: The Americans with Disabilites Act as a Safeguard redegjør Lauren Rogal (2017) 

for mye av den relevante forskningen knyttet til avhør av mennesker med nedsatte kognitive 

evner og hvordan en skal beskytte dem fra falske tilståelser.  

 

Årsaken til at vi må reformere våre rettssystem på dette området er tredelt, forklarer hun. For 

det første er mennesker med nedsatte kognitive evner svært lette å lede. Verdens ledende forsker 

på området bruker betegnelsen «suggestible» (Gudjonsson 2003); de aksepterer og gir lett etter 

for hva andre «smarte» mennesker mener er riktig. For det andre, påpeker Rogal, mentalt 

utfordrede mennesker forstår ikke sine rettigheter under avhør og benytter seg derfor heller aldri 

av dem – og det er spesielt problematisk når vi vet at de har klart større behov for beskyttelse 

enn andre (Kassin 2009). For det tredje viser gjentatte studier av saker der falske tilståelser har 

ledet ut i domfellelse av uskyldige at våre rettssystem er svært dårlig rustet til å identifisere og 

forhindre at de falske tilståelsene brukes som bevis mot mennesker med nedsatte, kognitive 

funksjoner.  

3.3.4 Sårbare intervjuobjekter 

I den mest omfattende studien fra USA, basert på 873 omgjorte straffesaker i tidsrommet 1989 

– 2012, hvorav 93 av sakene involverte barn og ungdom under 18 år, fant forskerne at 42% av 

de unge hadde tilstått. Analyser av de øvrige sakene viste at 8 % av de voksne hadde tilstått 

falskt.62  

 

I en studie fra 2004 med 125 påviste falske tilståelser, involverte nesten 30 % minst en psykisk 

funksjonshemming.63  

 

En gjennomgang i 2010 av DNA-frifinnelser som involverte falske tilståelser, viste at førti-tre 

prosent av de som tilsto falskt led av psykisk funksjonshemning.64 Overrepresentasjonen er ikke 

bare signifikant, den er dramatisk.  

 

I tillegg til utfordringene som ligger i den sårbare (suggestibiliteten), er det også et faktum i nær 

sakt alle land at de som får ansvaret med å avhøre dem, ikke har opplæring eller kunnskap om 

hvordan slike intervju må gjennomføres. I beste fall forsøker etterforskere å anpasse sin vante 

stil, men uten opplæring eller metodikk tilpasset de sårbare, forsterkes den negative effekten av 

tradisjonelle, tilståelsesfunderte avhørsmetoder.  

 

 
62 Gross og Shaffer (2012 s. 65). 

 
63 Drizin og Leo (2004)  

 
64 Garrett, B.L. (2010)  
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En av verdens ledende rettspsykologer på falske tilståelser, Gisli Gudjonsson, har en egen 

seksjon om sårbarhet og falske tilståelser i sin bok om falske tilståelser (2003). Over flere 

kapitler beskriver han relevante psykologiske funn, og forklarer hvorfor sårbare mennesker, 

inkludert voksne med nedsatte, kognitive funksjoner har en ekstra sårbarhet og er mer utsatt for 

å fremsette falske tilståelser. Et av kapitlene er dedikert til fenomenet «Eagerness to Please» (s. 

239) som illustreres gjennom de falske tilståelsene til brannmannen «Mr J» - en sak fra 

Storbritannia tilbake på 1990tallet hvor en brannmann tilsto å ha påsatt en rekke branner som 

etter hvert viste seg å være falske tilståelser. Gudjonsson lister opp fire variabler, som i sum 

ledet ut i de falske tilståelsene (i tillegg til sårbarheten med 74 i IQ). Disse var brannmannens: 

 

• iver etter å assistere politiet med deres etterforskning 

• dype respekt og tillit til politiet 

• manglende selvtillit til egen hukommelse og 

• høye ettergivenhet  

 

3.3.5 Sårbare mistenke frasier seg rettighetene som er ment å beskytte dem 

Alle som avhøres som mistenkte har flere, fundamentale menneskerettigheter som skal beskytte 

dem under politiets avhør. For det første skal de gjøres kjent med sin rett til ikke å måtte forklare 

seg for politiet. For det andre skal de gjøres kjent med sin rett til å la seg bistå av forsvarer. Det 

er mange, gode grunner til at demokratiske rettstater har utviklet dette rettsvernet. Som påpekt 

av norsk høyesterett:  

 

”Det er et grunnleggende prinsipp at den som er mistenkt for en straffbar 

handling, har rett til å forholde seg taus og ikke bidra til egen domfellelse, jf. 

Rt 1999 på side 1271 (HR-1999–00054) med videre henvisninger til FN-

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 3 bokstav g og 

avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstol. 

Straffeprosessloven § 232 første ledd og påtaleinstruksen § 8–1 første ledd skal 

sørge for at retten til å forholde seg taus er reell ved at mistenkte før avhør alltid 

skal gjøres kjent med hva saken gjelder, og at han ikke har plikt til å forklare 

seg. Streng håndheving av disse rettigheter er grunnleggende ved forfølgning 

av straffbare handlinger både i Norge og andre land.” 

 

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen har understreket betydningen av at de 

grunnleggende menneskerettighetene formidles på en informativ måte før hvert avhør. Kravet 

til hvordan rettighetene skal forklares – inkludert retten til å ha forsvarer tilstede - forsterkes 

når den som mistenkte er sårbar (Panovits vs. Kypros (EMD-2004-4268): 

 

The Court reiterates that a waiver of a right guaranteed by the Convention 

- in so far as it is permissible - must not run counter to any important 

public interest, must be established in an unequivocal mariner and must 

be attended by minimum safeguards commensurate to the waiver's 

importance ... Moreover, before an accused can be said to have impliedly, 
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through his conduct, waived an important right under Article 6, it must 

be shown that he could reasonably have foreseen what the consequences 

of his conduct would be ... 

 

The Court considers that given the vulnerability of an accused minor and 

the imbalance of power to which he is subjected by the very nature of 

criminal proceedings, a waiver by him or on his behalf of an important 

right under article 6 can only be accepted where it is expressed m an 

unequivocal manner after the authorities have taken all reasonable steps 

to ensure that he or she is fully aware of his rights of defence and can 

appreciate, as far as possible, the consequence of his conduct. 

 

De grunnleggende rettssikkerhetsgarantier har til formål å beskytte alle som mistenkes — og i 

særdeleshet sårbare mennesker. Riksadvokaten (2019) i Norge understreker at når den 

mistenkte er sårbar, er det ikke tilstrekkelig å nøye seg med å minne om at han ikke trenger å 

forklare seg for politiet.  

 

Som påpekt av Rogal (2017) viser vitenskapelige studier at voksne med alvorlig nedsatte 

kognitive funksjoner har nedsatt forståelse av rettighetene som leses opp for dem, hold opp i 

mot normal utrustede, voksne mennesker. Misforståelsene er både bokstavelig (de forstår ikke 

meningen av ordene de hører) og abstrakt (De forstår ikke årsakene til at noen skulle benytte 

seg av rettighetene). I motsetning til normalt utviklede voksne mennesker, som gjennom 

erfaring med rettssystemet opparbeider seg en forståelse av hva beskyttelsen betyr og 

innebærer, viser forskning at mennesker med nedsatte, mentale funksjoner som tidligere har 

hatt kontakt med rettsvesenet, ikke øker sin forståelse av sine grunnleggende rettigheter.  

 

Sårbare mennesker tror de forstår sine rettigheter. Når de ikke forstår dem, har de en lei tendens 

til å late som om de forstår dem for å unngå (nok en) nedverdigelse eller frykt for å irritere 

politiet.   

 

I sum viser da også studier at mennesker med kognitivt nedsatte funksjoner i langt mindre grad 

benytter seg av sine rettigheter – til tross for at det åpenbart at det er de som trenger dem mest.  

 

Studier fra USA viser at domstolene – som får informasjon om at rettighetene ble 

opplest/forklart for den mistenkte, har en tendens til å fokusere på om den mistenkte sa fra seg 

sine rettigheter frivillig, uten å undersøke om vedkommende faktisk forsto rettighetene de sa 

fra seg.65   

 

I 2013 publiserte Europarådet nye retningslinjer for hvordan sårbare mennesker bør beskyttes 

når de mistenkes eller siktes for straffbare handlinger.66 I retningslinjene beskrives sårbare 

 
65 Rogal (2017) 

 
66 Europarådet 2013a 
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mistenkte som mistenkte «who are not able to understand and to effectively participate in 

criminal proceedings, due to age, their mental or physical condition, or disabilities” og “persons 

with serious psychological, intellectual, physical or sensory impairments, or mental illness or 

cognitive disorders”.   

 

Artikkel 10 slår fast at de sårbare må ha en forsvarer og/eller verge tilstede under politiets avhør, 

at de ikke kan frasi seg sin rett til å konsultere en forsvarer (art. 12) og at avhøret må tas opp 

med minimum lydopptak (ar. 13).   

 

Også i Danmark er problemstillingen knyttet til avhør av sårbare mistenkte og deres 

tilbøyelighet til å tilstå falskt godt kjent. I 1993 ble en 25 år gammel man fra Gladsaxe dømt 

for voldtekt av et barn. Den sårbare mannen ble beskrevet som «evnesvak» og tilsto 

forbrytelsen. Senere DNA analyser viste at han var uskyldig. Den danske riksadvokaten må ha 

forstått at justisfeilen oppsto i politiets avhør av den sårbare, og forfattet derfor nye 

retningslinjer om at sårbare mistenkte som hovedregel skal ha forsvarer til stede under politiets 

avhør.67  

 

Den ekstra beskyttelsen er utviklet og videreført i Rigsadvokatmeddelelsen om «Psykisk 

afvigende kriminelle», sist revidert 04.02.2020. I kapittel 2.2 om «Afhøring» fremgår det blant 

annet at «Mentalt afvigende, der bør bistås af en forsvarer, må ikke afhøres til politirapport, før 

retten har taget stilling til spørgsmålet om forsvarerbeskikkelse». Videre skriver riksadvokaten 

at: «Det kan efter omstændighederne være hensigtsmæssig med fonetisk optagelse af 

afhøringen».68 

 

Riksadvokatens retningslinjer representerer tiltak som peker i riktig retning, og svarer delvis til 

to av tre grunnleggende tiltak forskere anbefaler for å forebygge slike falske tilståelser. (1) Alle 

avhør – og i alle fall avhør i alvorlige straffesaker med sårbare mistenkte – bør tas opp med 

minimum lydopptak. (2) Forsvarer må være tilstede under avhør og (3) politiet må anlegge 

forskningsbaserte, informasjonsinnsamlende avhørsmetoder (Kassin mfl. 2009). 

 

Retningslinjene fra Europarådet (2013) og den danske riksadvokaten (1993/2020) ble vedtatt 

lenge etter avhørene av Erik Solbakke. I et bevisvurderingsperspektiv betyr det selvsagt ikke at 

Solbakke var mindre sårbar, eller mindre tilbøyelig til å tilstå falskt, enn sårbare mennesker er 

i dag.  

 

Av saksdokumentene fra straffesakene mot Solbakke går det klart frem at aktørene forsto at 

Solbakke var ekstraordinært sårbar for å gi etter for autoriteter, og at faren for falske tilståelser 

 
67 Bonnichsen (2012) 

 
68 Det ligger utenfor mitt mandat, men fra et politifaglig og rettssikkerhetsstimulerende ståsted forstår jeg ikke 

hvorfor den danske riksadvokaten formulerer seg så vagt: Det kan “efter omstændighederne være 

hensigtsmæssig”… med opptak av politiets avhør. Her ligger rettsutviklingen langt etter land Danmark bør 

sammenligne seg med. 
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var overhengende. Problemet var at systemene som i dag er utviklet for å beskytte mennesker i 

Solbakkes sitasjon, tilsynelatende ikke var på plass da han ble etterforsket og dømt.  

 

3.3.6 Mennesker som tilstår flere forbrytelser det ikke har begått 

I faglitteraturen om falske tilståelser refereres det til en rekke saker der den mistenkte har tilstått 

falskt flere – og noen ganger - mange forbrytelser. Fenomenet er ikke ukjent i Norden. Sture 

Bergwalls falske tilståelser av ca. 40 drap i Skandinavia er de mest kjente i vår del av verden. 

Ikke minst fordi Bergwall ble dømt for syv av drapene før gjenopptakelsesprosessene ble 

innledet (SOU 2015:52, Riksadvokatens publikasjoner nr. 3 2016). Fritz Moen tilsto falskt to 

uoppklarte drap i Trondheim (NOU 2007:7). Det eksiterer også flere andre, nordiske saker. I 

Oslo politidistrikt tilsto en mann en ren rekke bevæpnede ran han ikke hadde begått – til 

etterforskernes store overraskelse. Den internasjonale litteraturen, og da særlig fra USA, er rik 

i sin omtale av såkalte «serial false confessors». Mest relevant er muligens Gisli Gudjonssons 

inngående beskrivelser av hvorfor Henry Lucas valgte å tilstå flere hundre drap han ikke hadde 

begått.  

 

Etter å ha intervjuet Lucas – og lest flere tusen sider med saksdokumenter, konkluderte 

Gudjonsson med at Lucas ikke bare tilsto sakene han ble konfrontert av politiet med. Han diktet 

i tillegg opp egne saker. Under sine samtaler med forskeren fortalte Lucas at han ikke angret. 

Før han startet med å tilstå var han en «nobody», med få eller ingen egentlige venner. Ingen 

fant ham interessant. Straks han tilsto alvorlige forbrytelser, fikk han en følelse av å være 

«kjendis» - en følelse av status for første gang i sitt liv (Gudjonsson 2003 s. 557). Lucas hadde 

en IQ godt under normalen, men ikke lavere enn at han lærte seg hvordan han skulle fremstå 

som troverdig under avhør. På samme måte som Bergwall i Sverige sugde han til seg 

informasjon som politiet lakk – bevist eller ubevisst under avhør og uformelle samtaler før 

avhør. Noen ganger forlangte han å se bilder av ofrene, og fikk han det, fikk han samtidig en 

god start på en troverdig, falsk tilståelse. 

 

Lucas – og flere med ham i hans kategori av mennesker som har tilstått falskt, utviklet et 

vennskap med en politimann. Det var særlig hans ønske om å tilfredsstille Sheriff Boutwell som 

drev de falske tilståelsene frem. Lucas følte at han var til nytte for politiet. Han følte seg viktig 

og erfarte det som for ham opplevdes som en kraftfull, psykologisk glede av å være til hjelp. 

«This placed him in confession mode», skriver Gudjonsson og understreker at tilståelsene 

utvilsomt forsterket selvbildet til Lucas – midlertidig. At Lucas fikk spesielle privileger 

forsterket det hele. Lucas følte seg viktigere enn de andre fangene.  

 

Lucas passet slik sett den mer generelle profilen til mennesker med lærevansker som tilstår 

falskt: De er mer sårbare/utsatte for å avgi falske tilståelser fordi de både er suggestible og har 

en iver etter å tilfredsstille mennesker i autoritative posisjoner.69  

 

 

 
69 Se Gudjonsson 2003, Jackobsen 2010 og Geijsen 2018. 
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3.3.7 Hvorfor klarer ikke rettssystemet å indentifisere den falske tilståelsen? 

Det er flere faktorer som i sum gjør det vanskelig for domstolene å identifisere falske tilståelser  

generelt, og falske tilståelser avgitt av mennesker med redusert kognitiv kapasitet spesielt. Når 

saken presenteres for domstolene er politiet for lengts overbevist om mistenktes skyld. 

Informasjon som indikerer uskyld er (bevisst eller ubevisst) nøytralisert, bortforklart eller 

ignorert. Studier av falske tilståelser viser at informasjon som indikerer uskyld ikke legges frem 

for domstolene – og om det gjør det, virker påtalemyndighetens bortforklaringer overbevisende 

i lys av etterforskningen som over tid har vært preget av bekreftelsesfeller (Kassin 2012). 

 

Under straffesakene mot Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick), opplyste for eksempel 

politiets etterforskerne at de aldri hadde tatt Bergwall i å lyve – og fremstilte ham for dommerne 

som en «troverdig person».70 Granskningen viste imidlertid at politiet visste at Bergwall fortalte 

en rekke ting som umulig kunne stemme. For eksempel at han hadde kidnappet og drept to 

asylsøkere fra et asylsenter på Skullerud, utenfor Oslo. Bergwall presenterte en tegning av 

asylmottaket; han bekreftet identiteten til de to forvunnede guttene gjennom 

fotokonfrontasjoner og kunne tilsynelatende vise politiet veien fra Oslo sentrum til 

asylsentereret på Skullerud hvor guttene forsvant. En uke etter de detaljerte «tilståelsene», fant 

politiet ut at begge guttene var i live. Den ene i Sverige, den andre i Canada. De hadde forlatt 

Norge (uten å si i fra til myndighetene) for å gjenforenes med familie i andre land.   

 

Alle utenforstående forsto nå at de sto ovenfor en falsk tilståelse – en løgn. Tegningen Bergwall 

hadde laget var en kopi av et bilde fra en avis han hadde lest. Guttene Bergwall hadde plukket 

ut og «identifisert» var i live. Men etterforskerne som var tettest på etterforskningen, og som 

altså har vitnet i domstolene og uttalt offentlig at de aldri har tatt Bergwall i løgn, forklarer at 

Bergwall nok har drept noen andre med mørk hud. Norge har bare ikke registrerte drapene.    

 

I sine første avhør beskrev Bergwall Therese Johannessen (en liten jente som forsvant i Norge 

i 1981) som en jente med lyst blondt hår som han kidnappet fra et landsbyområde. Faktum var 

at Therese var særpreget mørk (til norsk å være) og ble kidnappet i en drabantby med store 

blokker – så langt fra en landsby som en kommer. Etter mange avhør fikk politiet Bergwall til 

å endre sine forklaringer – Therese ble mørk og landsbyen ble gradvis til en drabantby – og til 

slutt passet alle detaljene. Men løyet; det hadde han aldri gjort. Politiet rasjonaliserte sine 

snodige konklusjoner med at dette var Bergwalls måte å nærme seg detaljene på.  

 

Det var de siste avhørene domstolen fikk høre om – der alt passet. De avhørene ble ikke nevnt, 

og kombinert med uttalelsen om at «vi har aldri tatt ham i en løgn», ble det vanskelig for 

dommeren å ikke legge forklaringen som passet til grunn. Som påpekt av Stridbeck (2020) i 

sine analyser av straffesakene mot Bergwall (s. 10): 

 

A key point is that the courts were not presented with the progression in his 

testimony across interviews. As mentioned, he sometimes began with utterly 

incorrect information and gradually, aided by involuntary leakage by the police and 

 
70 Se for eksempel Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2016, kapittel 13.  



Sakkyndig erklæring                             Avhørene av Erik Solbakke Hansen                                                s. 60 

others, was able to home in on correct information. Surely, a court that had heard 

how this developed would have failed to convict. 

 

Fenomenet er godt kjent i den internasjonale litteraturen der falske tilståelser som har ledet ut i 

uriktige domfellelser er blitt gransket. Gjennom avhør og «uformelle samtaler» lekker politiet 

kritisk informasjon (bevisst og/eller ubevisst). Senere vitner politi og anklagere at så ikke har 

skjedd (Garrett 2010).  

 

I sin bok Convicted But Innocent (2001), presenterer Huff, Ratter og Sagarin flere 

undersøkelser av og om uriktige domfellelser. Datagrunnlaget inkluderer spørreundersøkelser 

og analyser av over 500 straffesaker der uskyldige er blitt dømt. Med bakgrunn i observasjonene 

lanserer de en forklaringsmodell de kaller the ratification of error. Modellen tar utgangspunkt 

i politiets etterforskning. Straffesakskjeden har en tendens til å ratifisere feil som begås på et 

tidligere stadium av saken: Desto lengre inn saken når i (straffesak) systemet, desto mindre er 

sjansen for at feilen blir oppdaget og korrigert. Unntaket er saker der feilen består i åpenbare 

brudd på grunnleggende rettigheter (Huff, Ratter og Sagarin 1996 s. 144). Det sier seg selv, 

men poenget er så sentralt at det er gode grunner til å ta det med: Hver gang feilen ratifiseres, 

forsterkes effekten av den (Ramsey 2003 s. 93).  

 

En typisk ratifisering kan være at den falske tilståelsen gjentas foran en dommer, for eksempel 

i tilknytning til varetektsfengsling. En falsk tilståelse er like falsk, selv om den er gjentatt 

ovenfor en dommer. Problemet er at den nå har fått et falskt slør av styrket bevisverdi.  

 

En serie med studier i Norge og USA viser at domstolenes medlemmer har begrenset kunnskap 

i vitnepsykologi (Magnussen mfl. 2010). Dette er kritisk kunnskap når oppgaven er å 

kontrollere bevisverdien av tilståelser.  

 

Videre påpeker Kassin (2012) to helt sentrale moment det er lett å glemme, men som har stor 

betydning for hvorfor falske tilståelser ikke oppdages og leder ut i uriktige domfellelser. For 

det første at forsvarsadvokatene i sakene som involverer falske tilståelser, har en tendens til å 

«slippe guarden ned». Den uskyldige klienten får rett og slett ikke noe forsvar.    

 

Både den svenske og den norske granskningen av Bergwall-sakene understreker at Bergwalls 

falske tilståelser skapte en slags «kollaps» av partssystemet. Fordi forsvareren skal tale sin 

klients sak – og klienten tilstår – forsvinner elementet vi tar for gitt i våre rettssystem, nemlig 

at når en uskyldig stilles til doms, så vil forsvarsadvokaten fungere som en korreksjon: 

«Djevelens advokat» som utfordrer alt av bevis som legges frem. I så måte er falske tilståelser 

ekstraordinært lumske «bevis»: De reduserer eller eliminerer en meget viktig 

rettssikkerhetsstimulerende funksjon. Forsvarsadvokaten fungerer i praksis mer som en 

medhjelper for aktor når saken presenteres for dommeren.  

 

Videre viser saker fra USA at når det foreligger falske tilståelser, så behandles sakene langt 

oftere som en «plead bargain» sak. Rettssikkerhetens grunnfjell: selve rettssaken forsvinner. 

Saken føres (naturlig nok) som en tilståelsessak, med lite eller ingen bevisføring.  
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3.3.8 «Unike detaljer» og kontaminerte falske tilståelser 

I en studie av de første 40 dokumenterte falske tilståelsene som er avdekket gjennom The 

Innocence Project i USA, viser analyser av domspremissene at den uskyldige må ha fått unik 

informasjon «that only the perpetrator could have known» i 95 % av sakene (38 av 40). 

Analyser viser også at denne informasjonen i all vesentlighet har vært formidlet av politiet. 

Senere analyser av tilsvarende saker bekrefter mønsteret.71  Det empiriske tilfanget er langt 

mindre i Skandinavia, men fenomenet med kontaminerte, falske tilståelser – der den uskyldige 

får den «unike informasjonen» av politiet, synes å være hovedårsaken til at de falske tilståelsene 

leder ut i uriktige dommer – også i Skandinavia.72   

 

Et viktig moment i denne sammenheng er at politi og påtalemyndigheten i de mest kjente (og 

derfor også mest studerte) sakene i Skandinavia, har vitnet i retten og benektet at de har lekket 

kritisk informasjon under avhør. Ekstern forskning eller granskning viser imidlertid at det er 

politiet og/eller påtalemyndigheten som vitterlig er kilden til lekkasjen.73 

 

Garrett (2010) fant det samme fenomenet i sine studer av falske tilståelser i USA. I de aller 

fleste sakene hvor politiet hadde lekket den kritiske informasjonen (38/40 saker), så hadde 

etterforskeren vitnet under ed i domstolen - eller skrevet offisiell rapport - om at lekkasje ikke 

kan ha skjedd. Et notorisk problem i denne sammenheng har vært – i alle fall i Norge og Sverige 

– at politiets etterforskere har hatt like mye «uformell kontakt» med den mistenkte utenfor 

avhør, som under avhør.  Metaforisk kan vi si at «uformelle samtaler» korrumperer 

bevisverdien av informasjon som senere fremkommer i formelle avhør, på tilsvarende måte som 

fysiske bevis korrumperes av at kriminalteknikere tramper inn og ut på det avsperrede åstedet, 

uten å bytte skotrekk og hansker.  

 

I begge tilfellene oppstår det en fare for at det plantes villedende og falske bevis. Riktig 

skummelt kan det bli dersom kriminalteknikkeren eller avhøreren ikke dokumenterer nøyaktig 

hva de har gjort mellom sine «formelle» oppdrag. Da risikerer en at korrumperte bevis 

(muntlige eller tekniske) fremstår som genuine i sakens dokumenter. Det reduserer 

bevisvurdererens mulighet til å treffe riktige beslutninger, og kan i ytterste konsekvens villede 

hele rettssystemet.    

 

3.3.9 Falske tilståelser korrumperer andre bevis 

Forskningen på falske tilståelser er i de senere år knyttet direkte til studier av uriktige 

domfellelser (Kassin, Bogart, og Kerner 2012). I de nye analysene oppdaget forskerne at det i 

saker hvor det forelå en falsk tilståelse, medførte en økning av nye, falske bevis. Vitner som 

opprinnelig ikke hadde sett noe av bevismessig verdi – og som ble avhørt på ny etter at politiet 

hadde sikret en falsk tilståelse - husket plutselig mer enn ha de gjorde i sitt første avhør. For 

eksempel i form av en rikere, mer detaljert beskrivelse av gjerningsmannen – detaljer som 

 
71 Garrett (2010), Garrett (2015).   

 
72 Gudjonsson (2004), Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015 
73 Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015 
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typisk nok passet beskrivelsen av den som nettopp hadde tilstått. Forskerne oppdaget at også 

mer tekniske bevis endret karakter etter at politiet hadde mottatt en falsk tilståelse. For eksempel 

ved at legenes angivelse av dødstidspunkt ble flyttet, typisk nok til et tidspunkt som åpnet opp 

for at den uskyldige ikke lenger hadde alibi.  

 

Fenomenet var godt kjent i studier av enkeltsaker, også i Norge (NOU 2015:3): Men i den 

amerikanske forskningen fant rettspsykologene noe mer. Det var ikke enkeltstående hendelser. 

Fenomenet inntrede så ofte at de dannet et mønster. Falske tilståelser korrumperer andre bevis 

i saken. 

 

Den reelle påvirkningen av denne effekten kom frem da Kassin og hans kolleger publiserte en 

analyse av de første 59 sakene med falske tilståelser som fram til da var avdekket gjennom The 

Innocence Project. I 80% av sakene (46 av 59) forelå det andre feil, for eksempel at et vitne 

hadde pekt ut den uskyldige, feil ved blodanalyse eller tilsvarende – en langt høyrere feilrate 

enn i saker uten falske tilståelser.  I 30 av disse sakene var den falske tilståelsen det første 

“beviset» som ble innhentet. Med andre ord; straks politiet hadde sikret en tilståelse, så falt de 

andre bevisene seg inn i rekken for å understøtte det falske beviset.    

 

I saker der den uriktige dommen senere er blitt anket, har fenomenet fått en ironisk og tragisk 

effekt: Selv i saker der tilståelsene har vist seg å være falske har ankedomstolene like fullt 

vurdert sakens øvrige beviser som så sterke, at skyld er bevist utover enhver rimelig tvil. Som 

påpekt av Kassin og medarbeiderne: «Domstolene har fullstendig oversett at også de øvrige 

bevisene var korrumperte».  

 

3.4.1 Persepsjon og hukommelse – noen relevante innsikter og kjente feilkilder  

Flere kilder anfører at Erik Solbakke hadde spesielt god hukommelse. I boken Rejseholdets 

historie (Strand og Kryger Rasmussen 2014) fremgår det at Solbakke kunne  

 

«med sin mærkelige fotografiske hukommelse beskrive detaljer, der var ukendte 

for offentligheden, men kendte af politiet – og gerningsmanden».  

 

Videre at,   

 

«….Solbakke havde den mærkværdige evne, at han tilstyneladende havde et 

fotografisk hukommelse for nogle delelementer, men samvittighetd og 

hukommelse omkring hele sagsforløb ejede han nærmest ikke».  

 

Av domspremissene fremgår det at det er nettopp disse detaljene som gjør hans tilståelse 

troverdig. Men, hvordan fungerer egentlig menneskets hukommelse? Det har vært et yndet 

forskningsområde, og særlig de seneste 40 år er mye av forskningen knyttet direkte inn mot 

vitneobservasjoner i rettslig sammenheng.   
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Minneprosessen deles gjerne inn i tre faser: (1) Opplevelsesfasen, (2) lagringsfasen og (3) 

gjengivelsesfasen. Sammenfallende forskning har dokumentert at det som lagres (minnet) kan 

påvirkes av ulike feilkilder i alle de tre fasene.  

 

Menneskets har begrenset oppmerksomhet. Det som ikke fanger vår oppmerksomhet, lagres 

ikke, til tross for at vi «stirrer rett på det». Det samme gjelder auditive sanseinntrykk. Det meste 

av lyder omkring oss lagres ikke i minnet. Seleksjonen skjer ofte ubevisst. Ofte fanger vi opp 

bruddstykker av en hendelse. Når vi senere blir bedt om å fortelle hva som skjedde, har 

mennesket en tendens til å fylle «hullene» i hukommelsen med ulike «skript» - dvs. detaljer 

som vi tror, føler eller tenker følger med situasjonen i fokus, basert på våre stereotypier av 

tilsvarende situasjoner.74  

 

Situasjoner eller hendelser som vekker vår oppmerksomhet, derimot, kan «brenne seg fast» i 

hukommelsen. Melinder (2011) forklarer:75 

 

Om noe kan negative, stressende og dramatiske minner huskes bedre og mer 

korrekt enn nøytrale, siden slike hendelser aktiverer fysiologiske prosesser. … 

Annen informasjon, for eksempel hvilken farge personen som holdt i våpenet, 

hadde på buksene sine, om det var kvister eller steiner rundt ormen, eller om bilen 

hadde skiboks og var grønn, blir derimot ikke lagt merke til. Generelt er det derfor 

sentral hendelsesinformasjon, det som er assosiert med selve trusselen, slik som 

våpenet, ormen og bilen, som blir kodet inn og arkivert fra en stressende hendelse. 

Dette skjer imidlertid ikke kostnadsfritt, men på bekostning av perifer 

hendelsesinformasjon. Konsekvensen for vår hukommelse blir derfor at de sentrale 

elementene huskes best, mens de perifere aldri ble kodet inn og er således ikke 

representert i vår hukommelse. Forsøk på å lokke dette frem, for eksempel ved 

gjentatte spørsmål, er derfor meningsløst og kan i verste fall resultere i 

feilhukommelse. 

 

Som påpekt av Magnussen (2004 s. 84):76 «Tiden som dempende faktor for hukommelsen 

pålitelighet og subjektive klarhet er muligens den mest etablerte lovmessighet i psykologien..» 

Ebbinghaus glemselskurve (Figur 2) illustrerer at perifere detaljer glemmes raskt.  Ebbinghaus` 

eksperiment er ikke noe forbilde for metodisk testing av hukommelse i dag, men hovedpoenget 

står seg: Hukommelsen taper seg over tid. 

 

 

 

 

 

 
74 Melinder (2015 s. 499).  

 
75 Melinder (2011). 
76 Boken til professor Svein Magnussen (2004): Vitnepsykologi - ble tatt inn som pensum på en rekke studier ved 

Politihøgskolen og andre utdanningsinstitusjoner. I 2017 kom 2. utgave: Vitnepsykologi 2.0 (Magnussen 2017).  
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Figur 2. Fra leksjonen om Minnepsykologi i K.R.E.A.T.I.V. (Ebbinghaus, 1885) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Sosial påvirkning 

Forskning viser at vitner som snakker med hverandre, kanskje utgjør den sterkeste 

påvirkningsfaktoren av alle under lagringsfasen.  Drapet på Sveriges utenriksminister, Anna 

Lind, Stockholm 2003, illustrerer problemstillingen:  

 

Vitnene til drapet ble samlet på et rom før de ble avhørt enkeltvis. Etter at etterforskerne ankom 

åstedet og vitnene ble avhørt, opplyste to, tilsynelatende uavhengige vitner at gjerningsmannen 

var iført en grønn militærjakke. Fordi flere vitner beskrev en slik jakke, ble den iøynefallende 

detaljen inkludert i riksalarmen som ble sendt ut. I de kritiske timene etter drapet lette hele den 

svenske politistyrken etter «mannen med militærjakken». Etterfølgende gjennomgang av 

tilgjengelige videoopptak viste imidlertid at gjerningsmannen ikke bar en slik jakke.  

 

Senere, vitnepsykologiske undersøkelser identifiserte feilkildens opphav: Et vitne mente hun 

hadde sett en grønn militærjakke. Denne «observasjonen» ble nevnt under diskusjonene som 

oppsto mellom vitnene på bakrommet.77 Feilkildene kan være lumske fordi vitnets subjektive 

oppfatting, altså grad av sikkerhet knyttet til eget utsagn, kan oppleves like sterkt som autentiske 

minnebilder.78 

3.4.3 Litt mer om politiavhør og bevisets pålitelighet 

Også i gjengivelsesfasen er hukommelsen sårbar for påvirkning. Pålitelighetshierarkiet (figur 

3) oppsummerer (grovt forenklet) den vitnepsykologiske forskningen som viser at åpne 

 
77 Granhag m.fl. (2013a).   

 
78 Magnussen (2004 s. 127). 
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spørsmål gir mer informasjon av høyere pålitelighet, holdt opp imot lukkede og ledende 

spørsmål.79 Når det stilles ledende spørsmål, synker påliteligheten av informasjonen som 

samles inn. Fra den omfattende forskningen om avhør av vitner vet vi at barn og andre sårbare 

intervjuobjekt er mer sårbare for ledende spørsmål enn voksne.  

 

Figur 3. Fra leksjonen om Fri forklaring i K.R.E.A.T.I.V. 

 

3.4.4 Kroppsspråk og tolkning av løgn  

I flere avhør av Erik Solbakke indikerer etterforskeren at han kan lese og tolke Solbakkes 

kroppsspråk.  

 

Gjennom utallige vitenskapelige studier har forskere – i USA og Europa - identifisert det som 

i dag omtales som en myte: Politiet har trodd at de, gjennom sitt arbeide, har opparbeidet seg 

en slags «sjette sans», der de kan skille sannhet fra løgn gjennom tolkning av kroppsspråket til 

den de avhører (Vrji 2008). Myten levde i beste velgående også i Norge - langt inn i 90tallene. 

Den ble avlivet da de erfaringsbaserte og tilståelsesfokuserte avhørsmetodene ble erstattet med 

kunnskapsfunderte avhørsmetoder.80 

 

Kort fortalt viser forskning at politietterforskere overestimerer sine evner til å skille sannhet fra 

løgn. Utallige, vitenskapelige eksperiment viser at politietterforskere - sammenholdt med 

befolkningen - skårer like dårlig når de blir testet; så vidt det er over sjansenivå. De kan like 

gjerne kaste kron og mynt. Samtidig viser studiene at politietterforskere har større selvsikkerhet 

i sine gjetninger. Dessuten utviser politietterforskere større skjevhet mot klassifisering av skyld 

enn befolkningen for øvrig. Disse psykologiske faktorene gjør det ekstra vanskelig for 

etterforskere å identifisere falske tilståelser (Kassin mfl 2009, Rogal 2017).  

 
79 Fisher og Geiselman, E. (1992), Oxburgh, Myklebust og Grant  (2010).  

 
80 Se for eksempel Rachlew 2009, artikkel 4 om løgnforskningens tunnelsyn for en oversikt på norsk. 



Sakkyndig erklæring                             Avhørene av Erik Solbakke Hansen                                                s. 66 

3.4.5 Troverdighet, pålitelighet, sannhet og løgn 

Ifølge Lèvi-Strauss er binære opposisjoner – eksempelvis relevant/irrelevant, ond/god – en av 

hjernens mest basale klassifikasjonsformer. Påstanden underbygges i min doktoravhandling om 

Justisfeil ved politiets etterforskning. Avhandlingen viser hvordan aktørenes binære 

kategorisering av vitner og mistenktes «troverdighet» påvirker beslutningsprosessene. 

Troverdighet forbindes med «sannhet», og den binære motsatsen «løgn» leder raskt til tanker 

om skyld og uskyld, avhengig av hvem som er subjektet for våre klassifiseringer. Slike 

klassifiseringer kan være vanskelige å korrigere:  

 

I en analyse av en konkret sak, må bevisvurdereren derfor lete etter tegn som indikerer at 

etterforskeren har støttet seg til myten om at de har «spesielle evner» til å lese den siktedes 

kroppsspråk.  

 

I tråd med vitnepsykologiske eksperiment, viser også granskning av norske straffesaker hvor 

falske tilståelser har ledet ut i uriktige domfellelser, at etterforskerne mente de kunne «se» når 

vitner og mistenkte snakket sant eller løy. Det skyldes en kombinasjon av to faktorer: For det 

første at myten om vår evne til å skille sannhet fra løgn gjennom kroppsspråk ikke var korrigert 

da de problematiske sakene oppsto. Etterforskerne hadde ikke forskningsfundert kunnskap. Når 

etterforskerne feilaktig tror de har denne spesielle evnen, så oppstår det et 

beslutningspsykologisk klima hvor bekreftelsesfellene gjensidig forsterkes. Etterforskeren 

mener å vite sannheten, og når informasjonen som kommer passer (eller ikke passer), så tolkes 

mistenktes kroppsspråk i lys av etterforskerens etablerte oppfatning av hva som er sant.  81  

Problemet oppstår når den premature antakelsen er feil: Dersom mistenkte er uskyldig, så blir 

hele øvelsen gjensidig forsterkende og leder ut i en destruktiv prosess.  

 

3.4.6 Beslutningspsykologi og uriktige domfellelser 

Straffesaksdokumentene i sakene mot Erik Solbakke viser at han ble dømt for de mest alvorlige 

forbrytelsene (Hafnia og Fanøy) av den samme dommeren som tidligere hadde dømt ham for 

27 brannstiftelser. Begge dommene støttet seg mer eller mindre utelukkende på Solbakkes 

tilståelser. Dersom dommeren skulle finne tvil under den andre «rettssaken», ville han 

nødvendigvis få problemer med å forsvare den første dommen. Hovedetterforskeren i sakene 

var den samme. Det fremgår videre at begge sakene ble aktorert av den samme anklageren. 

Forsvareren var den samme. Etterforskeren, likeså. Det psykologiske dilemma som oppsto i 

den andre rettssaken for dommeren, var like sterkt for aktor, forsvarer og politiet. Hele 

prosessen gjorde dem alle til sårbare beslutningstakere.  

 

Kort forklart kan den relevante, beslutningspsykologiske kunnskapen om beslutninger 

beskrives som en prosess der de første bevisene som samles inn tillegges mer vekt enn de 

øvrige.  De første bevisene (indisiene) former en mening – en formening, forklaring eller 

oppfatning. Dette utgangspunktet påvirker både hva og hvordan vi leter etter ytterligere 

 
81 Rachlew (2009 s. 7), Riksadvokatens publikasjon nr. 3/2015.  
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informasjon. Videre påvirker det vår tolkning av informasjonen vi innhenter.82 De kognitive 

forenklingsstrategiene er ubevisste prosesser og tjener ulike funksjoner i vår sosiale hverdag. 

Vi er avhengig av dem, og merker ikke at de påvirker oss.83 Men i rettslig sammenheng utfordrer 

de vår «objektivitet», og sammenfallende forskning viser at mennesket har en tendens til å;  

 

• søke etter informasjon som støtter opp under mistanken 

• tolke ny informasjon i lys av mistanken (hypotesen) 

• ta nøytral informasjon til inntekt for etablert oppfatning 

• ignorere eller bortforklare informasjon som ikke passer inn84 

 

Kognitiv- og sosialpsykologisk forskning kan lett gi det inntrykket av at menneskers 

beslutninger og hukommelse stort sett er mangelfull og upålitelig. Det er selvsagt ikke riktig. I 

det daglige gjør hjernen vår en fremragende jobb. Men i det øyeblikket vi skal vitne i en rettslig 

kontekst, eller fatte beslutninger som måles opp imot lovens normative ideal om «objektivitet», 

så blir våre kognitive funksjoner satt på prøver de primært ikke er designet for.85 Feilslutninger 

kan få alvorlige konsekvenser, og som anført i Ivar Fahsings doktorgrad om politietterforskere 

og beslutningspsykologi, befinner etterforskerne seg i sårbare situasjoner, der presset for 

oppklaring er spesielt stort.86  

 

Befolkningen forventer at politiet fanger morderen, stopper voldtektsmannen eller pyromanen 

som skaper frykt. Men, mennesket har begrenset kognitiv kapasitet, og alle former for press 

(tidspress, oppklaringspress osv) gjør det vanskeligere å anlegge og bevare det tenkesettet som 

loven stiller opp som det normativt ideal, nemlig at politiets etterforskning skal være 

«objektiv». Men, som påpekt av (Baron 1994 s. 285): 

 

The initial evidence leads to an opinion, which then biases the search for 

subsequent evidence, as well as the interpretation of that evidence when it is 

found.    

 

En politietterforskning kan være balansert når den starter opp, men når mistanken formes inntrer 

mange av de psykologiske mekanismene:  «[.. regardless of whether one`s treatment of 

evidence was evenhanded before the stand was taken, it can become highly biased 

afterwards».87 Fordi det er de samme kognitive mekanismene som forårsaker flere av 

feilkildene (inkludert behovet for å forstå og mestre, skape balanse og harmoni), inntreffer flere 

 
82 Kahneman (2011), Baron (2000) 

 
83 Lai (1999).  

 
84 For en oppdatert oversikt over ulike former for kognitive forenklingsstrategier og hvordan de påvirker 

politietterforskeres tenkesett, se Fahsing (2015). 

 
85 Magnussen 2004 s. 67 

 
86 Fahsing 2015 

 
87 Nickerson 1998 s. 177 
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av feilkildene samtidig, og kan når situasjonen tilsier det, virke sterkt gjensidig forsterkende og 

sågar lede ut i selvoppfyllende profetier (Lai 1999 s. 58, 79 og 82) 

 

I det klassiske eksperimentet til Dror, Charlton og Péron (2006) dokumenteres det at effekten 

av de kognitive forenklingsstrategiene kan være så sterk at selv erfarne fingeravtrykkseksperter 

konkluderer feil når de utsettes for dem. I kjernen ligger forståelsen av at de psykologiske 

prosessene (forenklingsstrategiene) påvirker beslutningstagernes informasjonsinnsamling og 

deres tolkning av informasjonen som samles inn, uten at etterforskeren nødvendigvis opplever 

følelsen av manglende objektivitet (Nickerson 1998 s. 176, Ask og Granhag 2008 s. 162).  

 

Forskere som studerer straffesaker som har endt med uriktige domfellelser har identifisert en 

rekke, typiske variabler. Disse deles inn i to hovedkategorier: Umiddelbare årsaker og 

underliggende årsaker. De umiddelbare årsakene varierer fra sak til sak. Det kan være falske 

tilståelser, et vitne peker på en uskyldig mistenkt i en fotokonfrontasjon, sakkyndige har 

konkludert feil osv. Men, i nær sagt alle sakene som forskerne studerer, ser vi at de 

underliggende årsakene går igjen. Det er ulike former for bekreftelsesfeller, på folkemunne 

«tunnellsyn». Forskning fra USA, Canada, England, Australia, Nederland, Norge og flere andre 

land viser det samme: Altså at politiets etterforskning og innsamling av beviser preges av 

etterforskernes ubeviste, kognitive forenklingsstrategier (MacFarlane 2006, Rachlew 2009). 

Findley og Scott (2006 s. 292) henviser til den internasjonale forkningen på uriktige 

domfellelser, og konkluderer: «A theme running through almost every case, that touches each 

of these individual causes, is the problem of tunnel vision».  

 

Zuckerman (1992 s. 323) påpeker i denne anledning at politiets etterforskere står ovenfor de 

samme utfordringer som forskere i akademia. Feilene som begås skyldes normalt ikke 

udugelighet, ulovligheter eller latskap:   

  

«Rather the reason lies in very real obstacles to the discovery of what happened. 

These cognitive obstacles are not unique to police investigations. They tend to 

hamper every search for factual reality, including research in science». 

 

I juridisk litteratur beskrives fenomenet ofte med samlebetegnelsen tunnelsyn, ofte uten at 

mekanismene som inntrer forklares dypere. Begrepet tunnelsyn er ikke definert i vitenskaplig 

sammenhegn, men illustrerer fenomenet godt fordi begrepet: «[..] beskriver hur alltför snäver 

fokus på ett förventat utfall skapar en blindhet för information som tyder på nogot annat». (Ask 

og Granhag 2008 s. 164) 

 

I beslutningspsykologien beskrives da også det normative ideal for god tenkning, som et 

gjennomgripende søk etter alternative løsninger, uten å favorisere løsningen man har i tankene.  

 

Beslutningspsykologer anfører at bevissthet og kunnskap om bekreftelsesfellene ikke nok til å 

forebygge dem. Sårbare organisasjoner må for det første anerkjenne sin sårbarhet,88 tilby 

 
88 Lieberman m.fl. 2015 
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kunnskap og anrette metoder, systemer og støtte til å innhente bevis på en måte som forebygger 

de psykologiske feilkildene (Fahsing 2015). Uten slik støtte øker faren for at feilkildene får 

prege den rettslige prosessen.  

 

Nedenfor følger mine analyser av relevant, dansk avhørslitteratur. Deretter følger mine analyser 

av politiets avhør av Solbakke, holdt opp imot domspremissene som anføres i dommene mot 

ham.   

 

4. Analysene 

4.1 Avhengighetsforhold mellom avhører og mistenkte – danske avhørsmetoder 

Det er ikke vanskelig å manipulere mennesker som sitter i varetekt / isolasjon.  Som jeg redegjør 

for i kapittel 3 ovenfor, viser forskning at sårbare mennesker (barn og voksne med nedsatte, 

kognitive funksjoner) er spesielt sårbare for manipulative avhørsteknikker. Derfor er da også 

forskere svært tydelige når de forklarer hvor farlig det er å bruke manipulative, 

tilståelsesfokuserte avhørsmetoder i politiavhør generelt, og slike saker spesielt. 

 

Som anført i kapittel 3.3 kan sårbare mennesker lett ledes inn i en verden der de – kanskje for 

første gang i sitt liv føler seg viktige og betydningsfulle. De får kontakt og oppmerksomhet fra 

«viktige» mennesker. Den sårbare merker raskt hvilke tema og hva slags informasjon som gjør 

dem interessante for politiet.  

 

Hvordan kan en person – som nok har lidd mange nederlag i sitt liv – gjøre seg interessant for 

en politimann som jobber for selveste Rejseholdet? Et hint om at han kan ha mistet noen glør 

på et togsete i Hillerød: Vips, så er han plutselig ekstremt interessant for politiet – et politi som 

frem til da har jobbet på spreng for å løse de mye omtalte brannsakene, så langt uten hell. Presset 

for oppklaring er stort. Rejseholdet kobles inn – også det uten resultater. Men nå; kan løsningen 

ligge her. Inn kommer avhørseksperten. I sakprosalitteraturen omtales etterforskeren fra 

Rejseholdet som «Den legendariske brannekspert» - «en fantastisk etterforsker». Solbakkes 

forsvarer skal ha uttalt seg «meget rosende om hans afhøringsteknik og evne til at få Solbakke 

til at fortælle om sine gerninger».  

 

Jeg har ikke forsket på danske politiavhør spesielt, men konklusjonene fra forskerne som 

innledet de første studiene av britiske politiavhør viste seg også å være gyldig i Norge:89  

  

Etter å ha studert 600 politiavhør påpekte Baldwin (1992) blant annet at de tjenestemennene 

som anså seg selv som de beste avhørerne, faktisk var de farligste. Deres avhør bar preg av en 

sterk presumpsjon av skyld, hvor formålet med avhøret var å overtale den mistenkte til å 

akseptere avhørerens antagelser, med fokus på tilståelser. Paradoksalt nok ble denne kategorien 

av tjenestemenn ofte foretrukket av ledelsen når det sto mye på spill – altså i saker der 

etterforskningsledelsen sto uten konkrete bevis, og behovet for en tilståelse (oppklaring) var 

påtrengende. Dersom avhøreren lykkes, vanker det ros. Både for avhøreren og for ledelsen. 

 
89 Rachlew 2003 
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Avhørsmetodene fikk forankring. Uten formell utdannelse og solid forankret metodikk, ble «de 

beste» avhørerne forbilder og fikk således bekreftet sin posisjon. Tilståelseskulturen ledet ut i 

flere rettsskandaler i Enlgand. Også i Norge gikk det galt. Forskning og etterfølgende offentlige 

granskninger av høyt profilerte drapssaker i Norge, avdekket at sakene der uskyldige ble dømt 

med bakgrunn i sine tilståelser – ble avhørt av «avhørsekspertene» fra det norske Rejseholdet 

(KRIPOS).90  

 

Ekspertene vet hva som skal til for å få tilståelse: med manipulasjon som en av sine sentrale 

teknikker. Det er ikke uten grunn at teknikken om å «Fremstille seg som mistenktes beste venn» 

er holdt frem som en av de mest virkningsfulle av dem alle. Den manipulative teknikken er godt 

beskrevet i amerikanske, norske og danske tekster. I de relevante danske tekstene er de 

manipulative teknikkene -  som i Norge - typisk nok beskrevet av erfarne etterforskere som 

arbeidet på Rejseholdet. Det er relevant for analysene av avhørene av Erik Solbakke: 

Etterforskeren som avhørte Solbakke arbeidet i den nasjonale enheten i samme tidsepoke som 

tilståelseskulturen rådet.  

 

Bent Isager-Nielsen (2008) arbeidet i mange år for Rejseholdet, og skriver i sine memoarer 

hvor avgjørende det er å «komme ind på livet af de mistenkte». Alle teknikkene som beskrives 

handler om hvordan man skal få mistenkte til å tilstå. Teknikkene og triksene gikk i arv. De 

lærte av sine sjefer, skriver Isager-Nielsen – og da snakker vi om teknikker som ble utviklet 

tilbake i 1950-60tallet. Tilståelseskulturen som preget Rejseholdet langt inn i 1990-tallet var 

sterkt macho-preget. Isager-Nielsen beskriver en macho-kultur der hans sjefer mente at kvinner 

ikke var ansett som skikket for Rejseholdet – at de «ikke hadde det i seg». Når Isager-Nielsen 

endelig fikk en kvinnelig kollega, viste det seg at hun jo var dyktig. Når de innvidde 

etterforskerne måtte ty til tøft språk under avhørene, passet de på at avhørsrapportene så mer 

profesjonelle ut – med «pænere sprog», forklarer Isager-Nielsen (s. 242).   

 

Man skal ikke bruke trusler eller vold, «men andet må man gjøre, og så længe man kan holde 

komunikasjonen og afhøringen i gang, er det håp». Alt handler om tilståelsen. Teknikkene og 

tenkningen som ligger til grunn for dem forutsetter selvsagt at det er gjerningsmannen som 

sitter foran dem. Uskyldspresumpsjonen levnes ikke mye tanker.  

 

«Andre skal overtales stille og roligt. Selv om de måske nok har besluttet sig for 

at nægte, vil de gerne høre de rigtige argumenter for å tilstå. Det indre pres er for 

stort, og de skal hjælpes hen til tilståelsen. Og så kommer det som regel også 

væltende». 

 

«Også for alle involverede politifolk er tilståelsen en kæmpe forløsning Efter 

den lange opbygning af samtalen er det kulminationen, og det er som regel 

noget, man kan mærke komme et godt stykke tid i forvejen. Nu er det på vej. 

Den følelse kender erfarne efterforskere. Det er en kæmpe tilfredstillelse». 

 
90 NOU 2007:7, Riksadvokatens publikasjoner nr. 3 2015 
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Det er flere problemer med metodene Isager-Nielsen beskriver. De øker faren for at uskyldige 

ledes til å tilstå – og spesielt når den som utsettes for teknikkene er særlig sårbar. Videre 

fungerer tenkningen som en katalysator for bekreftelsesfeller.91 Etterforskere trenger metodikk 

som hjelper dem å tenke motsatt – å lete etter informasjon som indikerer uskyld. Det stimulerer 

etterforskernes åpne sinn, og er i tillegg en mer effektiv måte å eliminere fornuftig tvil, dersom 

mistenkte er skyldig.92 Forskning viser dessuten at etterforskere som anlegger den motsatte 

tenkningen av hva Isager-Nielsen anbefaler, også mottar flere genuine tilståelser. 93 

 

Isager-Nielsens høye tanker om at særlig dansk politi, raskt og enkelt vil kunne avdekke om 

tilståelsen er falsk eller ekte, har vært anført av politi, verden over. Som beskrevet ovenfor har 

nordisk og internasjonal forskning avlivet myten. Ingen betviler at det i gitt situasjon kan være 

enkelt for politiet å avskjære en frivillig, falsk tilståelse: Over 130 personer har tilstått å ha drept 

Oluf Palme – ingen av dem er tiltalt eller dømt.94 Noe ganske annet er falske tilståelser som 

«passer» politiets teori etter fengsling og avhør av den mistenkte.  

 

Isager-Nielsen har helt rett når han skriver: «Så før en tilståelse for alvor kan bruges til noget, 

skal den tales hjem også i detaljen». Men, uten kjennskap til bekreftelsesfellenes lumske 

egenskaper og psykologien knyttet til falske tilståelser (kap. 3.3.7 – 3.3.9) og politiets 

manglende evne til å skille «sannhet fra løgn», fremstår Isager-Nielsens beretninger (i lys av 

det vi vet i dag) som naive og kunnskapsløse beretninger om prosessene som utspiller seg. Det 

ingenting som tyder på at det danske rettssystemet generelt, eller dansk politi spesielt, sto eller 

står bedre rustet enn sine naboland. At mytene har fått leve lengre i danske politi, skyldes høyst 

sannsynlig manglende åpenhet og motvilje til kritisk forskning.  

 

Tom Christensen (2011) går dypere inn i sin beskrivelse av tilståelseskulturen som preget 

reiseholdet på denne tiden (1980-2007). Kanskje det mest bekymrende er hans beretninger om 

at han ble brukt som lærer, for å videreføre det han lærte av sine sjefer – altså en overføring av 

en metodikk som ble utviklet og anvendt på 1960-tallet, inn i vår tid. Noen referanser til relevant 

forskning finnes ikke. Også her handler det aller meste som skrives om avhørsmetodikk om 

hvordan man skal få den mistenkte til å tilstå.  

 

Det er bemerkelsesverdig og karakteristisk for kulturen, at Christensen omtaler mistenkte, som 

«gjerningsmand».  Det er gjerningsmannen som skal tilstå – som om den politiet mistenker var 

dømt av domstolene, før politiets etterforskning avsluttes.  

 

 
91 Kassin mfl. 2009 

 
92 Hartwig, Granhag og Luke (2014) 

 
93 Meissner mfl. 2012 

 
94 Se for eksempel Tidsskrift for norsk psykologiforening nr.6 / 2016 om «Mysteriet falske tilståelser». 

https://psykologtidsskriftet.no/anmeldt/2016/06/mysteriet-falske-tilstaelser 

 

https://psykologtidsskriftet.no/anmeldt/2016/06/mysteriet-falske-tilstaelser
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Christensen går langt lengre enn sine samtidskolleger i norsk politi gjorde i sine beretninger 

av de utdaterte, tilståelsesfokuserte avhøremetodene.95 På side 15-18 skriver Christensen 

hvordan han aktivt brukte løgn og bedrag for å nå sitt mål om en tilståelse ved å fremstille seg 

selv som en perifer politibetjent som skulle overvåke et besøk den siktede skulle få. Som ett 

ledd i sin i sin avhørsstrategi, fortalte Christiansen at han jobbet med en annen sak. Den 

siktede hadde sittet 6 uker i varetekt, og som Christensen beskriver (s. 15): «NN var syg efter 

selskab. Han og jeg hadde derfor en længere snak om vind og vejr». Den siktede visste ikke at 

den hyggelige ”vakten” han nå pratet med, var i gang med sin «ureglementerte» del av 

avhøret. Slik anvendes varetekt og isolasjon som en sentral del av de tilståelsesfokuserte 

avhørsmetodene. Kombinert med manipulasjon og/eller løgn, øsker faren for falske tilståelser 

betraktelig (Kassin mfl. 2009).  

 

 ”Fordi vores sniksnak nu udviklede sig til at ligne en reel afhøring, fortalte jeg igjen om hans 

rettigheder, ligesom jeg sagde, at hvis vi skulle tale drabssag, kunne han få sin beskikkede 

forvarer tilkaldt. Det sagte han nej til. Han sagde, at han stolede på, at der ikke blev skrevet 

noget ned” (s. 17).  

 

At politiet i henhold til retsplejeloven snarest skal skrive rapport om avhørene og hva som ble 

sagt, er ikke vanskelig å unngå, forklarer Christensen: Det er bare å innlede «uformelle 

samtaler» med de som sitter arrestert. På cella, på kontoret eller på kjøreturer. Dette er ikke 

avhør, dette er bare bearbeidelsen som må til for å komme «gjerningsmannen» inn på livet, 

før det egentlige avhøret tar til.   

 

Med tanke på straffesakene mot Erik Solbakke, er kanskje Christensens beskrivelser av 

«uformelle samtaler» under kjøreturer i bil av særlig relevans. Ikke minst i lys av notatene fra 

hjemmet der Solbakke bodde. Her er etterforskerens kjøreturer med Solbakke godt 

dokumentert.  

 

Den manipulative – og ulovlige fremgangsmåten – var også vanlig i norsk politi, inntil det 

norske Rejseholdet (KRIPOS) manipulerte frem en falsk tilståelse fra gutt som satt 

varetektsfengslet for drap. Fram til Riksadvokatens forbud (1999), forsvarte politiet sine uetiske 

og ulovlige avhørsteknikker med rasjonale om at avhøret ikke var formelt startet. I en av Norges 

rettsskandaler knyttet til falske tilståelser, fant rettens sakkyndige ut at etterforskeren fra det 

norske Rejseholdet hadde ført «uformelle samtaler» med den mistenkte i over tre dager, før det 

egentlige avhøret av den unge gutten startet.   

 

Da de manipulative og tilståelsesfokuserte metodene ble kjent, ble de straks tema i Norsk 

Høyesterett, som omtalte teknikkene når de skulle ta stilling til hvor stor erstatning den frikjente 

gutten skulle få: (HR-2001-00778): 

 

”Det er klart at metodene for avhør og den manglende protokolleringen av et større 

antall avhør, innebar en krenkelse av As vern etter straffeprosesslovens § 230 og 

påtaleinstruksens § 8-2 og § 8-11. Etter min mening medførte avhørssituasjonen, 

framgangsmåten under avhørene og den manglende protokollering en risiko for 

uriktige tilståelser.” 

 
95 For en detaljert og kritisk beskrivelse av de norske politimemoarene fra 1980- og 1990tallet, se Rachkew 2003 
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Gutten fikk erstatning, og norsk politi endret sine avhørsmetoder, drastisk. Selv om den danske 

politiskolens beskrivelse av SAKA-metoden synes å være et skritt i riktig retning, kan jeg ikke 

se at dansk politi har tatt et endelig oppgjør med de «uformelle samtalene» for å berede grunnen 

for en tilståelse. I teksten der SAKA-metoden beskrives, henvises det riktignok til uheldige, 

amerikanske avhørsmetoder. Den mer nærliggende, danske praksis som Christensen beskriver, 

nevnes ikke. Det er trist og underlig, ikke minst fordi også dansk politi skal etterleve den 

Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og de prinsippene som der trekkes opp for 

rettferdig rettergang (artikkel 6), inkludert prinsippet om at mistenkte skal behandles og anses 

som uskyldig, inntil det motsatte er bevist.  

 

Christensen beskrivelser av kulturen ved Rejseholdet viser hvordan dansk politi aktivt utnyttet 

varetektsinstituttet som en del av sin avhørsmetodikk for å få siktede til å tilstå. Igjen handler 

det om å fremstille seg som den anholdtes venn. Christensen legger ikke skjul på at det dreier 

om aktiv manipulasjon, og å utnytte at den anholdte sitter isolert:  

 

Det kender vi andre også til, hvor utrolig ensomt og klaustrofobisk det er 

ikke at kunne tale med en ven om det, der går en på. Det har jeg siden brugt 

meget. Jeg er den «ven» (s. 38). 

 

”Det er nemlig ofte sådan, at arrestanten kun har en eneste ven, når han 

sidder varetægsfængslet. Og det er den politimand, der har hans sag” (s. 

125). 

 

”Når gerningsmanden føler, han taler med en slags kammerat, bliver det hele 

meget nemmere. Derfor kan jeg bruge timer, eller hele dage, på at tale om 

fodbold og damer og nå frem til, når jorden er blevet gødet” (s. 83). 

 

Christensens bok viser hvordan varetektsinstituttet anvendes som en sentral del av politiets 

avhørsstrategi – noe det aldri var ment som. Alle teknikkene som beskrives forutsetter at det 

faktisk er gjerningsmannen som er anholdt av politiet. Det virker ikke som om forfatteren 

forstår eller bryr seg om at det han skriver er ulovlig. Ikke bare brytes uskyldsprsumpsjonen og 

prinsippene til en rettferdig rettergang (EMD ark 6), men i Retsplejeloven § 752, Stk 4 står det 

ettertrykkelig at slike avhørsmetoder er forbudt: «Afhøringen må ikke forlænges alene for at 

opnå en tilståelse». 

 

Så å si alle teknikkene og triksene Christensen beskriver fra sin tid i Rejseholdet handler om 

teknikker som loven – av mange gode grunner – forbyr. Det virker for meg som om Dansk 

politi har kunnet holde på slik, fordi de ikke anser denne fasen – hvor de bearbeider og beveger 

grunnen for tilståelser - som «reglementeret afhøringer».  

Jeg håper at dansk politi ikke fortsatt opplæres i ureglementerte afhøringsmetoder. For meg 

virker det som om Christensen mener det finnes et smutthull i loven som han kaller 

«Arrestantpleje».  
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”Arrestantpleje skal selvfølgelig være inden for lovens rammer, og man 

skal huske på, at man altid – også når man optræder som ”kammerat” for 

en gerningsmand – er på arbejde” (s. 124). 

 

”Formålet med arrestantpleje, set helt kynisk fra min side, er alene det, at 

den form for samvær opbygger den tillid, jeg har talt om flere gange. Og 

det gør det nemmere at få en tilståelse ud af folk….”(s. 124). 

 

Jeg kjenner ikke Retsplejelovens detaljer. Det kan godt hende at det er en type politiarbeid som 

legitimt kan utføres og kalles for "Arrestantpleje”. Men, slik denne «pleien» beskrives av 

Christensen her, vil den trolig være i strid med artikkel 6 i EMK om retten til en rettferdig 

rettergang, og sannsynligvis lede til kritikk eller dom i menneskerettighetsdomstolen i 

Strasbourg.  

 

Noe av det mest bekymringsfulle med Christensens teknikker og grunnleggende holdninger - 

som han til og med har lært bort inn i vår tid (s. 12) - er måten han har utviklet teknikker som 

er designet for å manipulere vekk de mistenktes grunnleggende menneskerettigheter: 

 

”Jeg har rigtig mange gange hørt det samme blive sagt: ”Jeg ønsker ikke at tale 

med politiet”. Eller hørt forsvareren sige det for dem. Men som jeg har fortalt 

om, så dukker der muligheder op for at tale med gerningsmænd under mere 

afslappede former. Eller også kan man som strisser skabe sig de muligheder. 

Og tro mig, alle der sidder i spjældet for meget alvorlige forbrydelser vil gerne 

tale med et andet menneske. Det er ikke sikkert, de som det første vil tale om 

deres sag, men generel sniksnakk fører ofte meget med sig” (s. 135).  

 

Det er over 20 år siden norsk politi tok avstand fra denne tenkningen (Riksadvokaten 1999, 

Rachlew 2003). Selvsagt var den like ulovlig da, som nå, men rettsstaten var ikke klar over at 

politiet arbeidet aktivt for å manipulere vekk grunnleggende menneskerettigheter fra de vi 

avhørte. Da Norsk politi åpnet opp, og tok et oppgjør med de erfaringsbaserte, 

tilståelsesfokuserte avhørsmetodene – og media forsto at avhørsmetodene som enkelte 

forsvarsadvokater hadde «skreket opp om», faktisk var tilfelle, ble det en offentlig oppvask 

(Aftenposten 2002). Da tok det heller ikke lang tid før Norsk høyesterett fikk øynene opp for 

den ulovlige praksisen, og slo ned på saker de kom over. Som i HR-2002–01547 hvor norsk 

Høyesterett blant annet uttaler:  

 

”Jeg bemerker at straffeprosessloven og påtaleinstruksens bestemmelser om 

siktedes rettigheter ved avhør ikke er til hinder for at politibetjentene under 

og etter pågripelsen har samtaler med siktede. Slike samtaler må imidlertid 

ikke på noe tidspunkt gå over i et avhør uten at den siktede uoppfordret og 

tydelig gjøres oppmerksom på rettighetene etter straffeprosessloven § 232 

og påtaleinstruksen § 8–1, og eventuelt § 8–4. Avhøret skal tas inn i en 

politiforklaring som siktede får opplest og undertegner, jf. påtaleinstruksen 

§ 8–11 første ledd. Det skal uttrykkelig framgå av rapporten at siktede før 
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avhøret er gjort kjent med sine straffeprosessuelle rettigheter, jf. § 8–11 

sjuende ledd. ” 

         ---         

”Det er et grunnleggende prinsipp at den som er mistenkt for en straffbar 

handling, har rett til å forholde seg taus og ikke bidra til egen domfellelse, 

jf. Rt 1999 på side 1271 (HR-1999–00054) med videre henvisninger til FN-

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 3 bokstav g 

og avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstol. 

Straffeprosessloven § 232 første ledd og påtaleinstruksen § 8–1 første ledd 

skal sørge for at retten til å forholde seg taus er reell ved at mistenkte før 

avhør alltid skal gjøres kjent med hva saken gjelder, og at han ikke har plikt 

til å forklare seg. Streng håndheving av disse rettigheter er grunnleggende 

ved forfølgning av straffbare handlinger både i Norge og andre land.” 

         --- 

”Lagmannsretten skulle etter dette i en grunngitt beslutning inntatt i 

rettsboken, ha gått nærmere inn på betydningen av at politibetjentene hadde 

unnlatt å etterleve straffeprosessloven § 232 og påtaleinstruksen § 8–1, § 8–

4 og § 8–11, og om bevisføringen måtte anses å krenke domfeltes 

grunnleggende rettigheter eller representere en gjentakelse av rettsbruddet. 

Den formløse beslutning om å tillate politibetjentene å forklare seg om det 

ulovlige avhør av siktede etter at forsvareren hadde protestert, er etter min 

mening en åpenbar feil ved lagmannsrettens saksbehandling.” 

 

Avhørsmetodene som Christensen beskriver som sitt fremste verktøy som etterforsker på 

Rejseholdet, er ikke ukjent i den internasjonale avhørslitteraturen. Snarere tvert imot. I USA er 

manipulasjon og ulike triks, inkludert løgn, fortsatt gjeldende metodikk – og det til tross for at 

forskere i over 20 år har advart mot dem. Ikke bare fordi de er uetiske og bryter med hensyn og 

verdier som ligger til grunn for menneskerettighetene, men også fordi teknikkene øker faren for 

falske tilståelser generelt, og under avhør av sårbare spesielt (Kelly og Meissner 2016).  

 

En lumsk egenskap ved uheldige avhørsteknikker er at de kan begås av straffesakskjedens 

aktører som til tross for feilen, like fullt opplever at straffesaken oppnår et riktig resultat i 

domstolene. For eksempel kan en politietterforsker være av den feilaktige oppfatning at han 

eller hun er i stand til å skille sannhet fra løgn gjennom mistenktes kroppsspråk under avhør. 

Noe etterforskeren som avhørte Erik Solbakke åpenbart trodde at han kunne. Etterforskeren kan 

arbeide i flere år i tråd med myten og samtidig motta positiv feedback på arbeidet som utføres, 

for eksempel i form av en dom mot mistenkte.  Dommen eller varetektsfengslingene kan være 

feil, og således opprettholdes myten og gir næring til nye, tilsvarende justisfeil. Mer vanlig er 

nok de sakene hvor den samme justisfeil begås, men hvor straffesakene like fullt ender opp med 

riktig domfellelse. Gjennom illusoriske korrelasjoner kan individuelle justisfeil således ta form 

av systemfeil.   

 

Tilsvarende justisfeil kan også snike seg inn i systemet når etterforskere gis rollen som lærer, 

foreleser eller instruktør, basert på vedkommendes erfaring eller posisjon i det operative 
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miljøet. Uten en kunnskapsbasert plattform, der politiets etterforskningsmetoder utvikles 

gjennom åpen og kritisk forskning, vil politiet fremstå som sårbare: sårbare for at individuelle 

justisfeil, som ennå ikke har ledet ut i (oppdaget) ineffektivitet eller uriktige domfellelser, 

skaper eller befester en uheldig praksis.   

 

Anbefaling 1.96 Jeg håper jeg tar feil, men er redd enhver forsker med innsikt i rettspsykologi 

knyttet til politiets avhør av mistenkte vil komme til tilsvarende konklusjon. Uansett vil jeg 

anbefale danske myndigheter om å innlede en granskning, der utenforstående eksperter 

undersøker hvor dansk politi i dag står med hensyn til avhør av mistenkte – og om praksisen 

svarer til den eksisterende kunnskapen generelt, og intensjonene som ligger til grunn for 

rettspleielovens spesielt.   

 

Det første sitatet nedenfor ble skrevet og publisert av to erfarne, norske etterforskere (Lier og 

Tømta, 1987). Som Christensen var nok Lier og Tømta regnet som «de beste vi hadde» i Norge 

- med lang erfaring fra det norske Rejseholdet (KRIPOS). I sin tid fungerte de også som lærere 

på Politiskolen. I snart 20 år har imidlertid sitatet blitt anvendt i undervisningen ved 

Politihøgskolen for å illustrere hvordan vi ikke skal tenke når vi forbereder oss til et profesjonelt 

avhør av mistenkte i dag. Både fordi slik tenkning bryter med uskyldspresumpsjonen, og fordi 

all forskning på området de siste 30 årene også viser at slik tenkning øker faren for falske 

tilståelser - og kan stå i veien for innhenting av nøyaktig og pålitelig informasjon.97 Det norske 

sitatet er publisert av Lier og Tømta i 1987. Det etterfølgende danske sitatet er publisert av 

Christensen i 2011.  

 

«… Ved avhør av en siktet bør vi være overbevist om at vi har 

gjerningsmannen foran oss … Vi må motivere oss slik at vi ikke lar 

oss lure og at vi opprettholder en fast tro på at vi har 

gjerningsmannen foran oss.» 

 

«… Det er lige så afgørende, har jeg erfaret, at tro på, inde i sig selv, 

at den mand eller kvinde, man sidder overfor, har gjort det. Det må 

der ikke være tvivl i ens sind om. Jeg er nødt til at gå ind i 

afhøringslokalet og tænke – nu sidder jeg sammen med 

drabsmanden. Og min oppgave er at få ham eller hende til at tilstå 

og forklare sig.» 

 
96 I lys av erfaringene fra granskningen av straffeprosessene mot Sture Bergwall, min doktoravhandling om 

Justisfeil og egen erfaring som etterforsker av brann, seksuallovbrudd og drap i over 15 år, har jeg tillatt meg å 
stille opp noen anbefaleringer som en granskning av straffeprosessene mot Erik Solbakke må søke å klarlegge. 

Svar på spørsmålene som stilles i anbefalingene er etter mitt syn både påkrevet og egnet til å belyse hva som 

faktisk skjedde da Erik Solbakke ble dømt for drap og mordbrann. Enkelte av anbefalingene må også leses som 

begrensninger i min analyse – hva jeg selv ville ha gjort, dersom jeg fikk et videre mandat med tilgang til alle 

sakens dokumenter og mer tid til å granske og belyse alle, relevante sider.  

 
97 For en oversikt over forskningen som sammenstiller «gammeldags» metodikk med forskningsfunderte 

avhørsmetoder, se Meissner m.fl. 2012. Den internasjonale metaanalysen (Campbell Systematic Reviews: 2012: 

13) er oversatt til norsk av Kunnskapssenteret  med tittelen En informasjonsinnhentende avhørsmetode øker 

antall ”sanne” tilståelser, og reduserer antall ”falske” tilståelser. 
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Jeg ønsker å understreke to poeng. For det første at forfatterne var en del av sin tid. Som ung 

drapsetterforsker i Oslo på begynnelsen av 1990-tallet hadde jeg samme innstilling. Den var 

den tenkning jeg ble oppdratt i (Rachlew 2003). Videre er det viktig å presisere at ingen av 

sitatene ovenfor er skrevet av mennesker med ondsinnede tanker. Snarere tvert imot. Vi gjorde 

det i beste hensikt – og fordi våre etater ikke hadde gitt oss noen opplæring i noe alternativ 

metodikk. Jeg skal være forsiktig å uttale meg om Christensens posisjon og innflytelse i Dansk 

politi, men Lier og Tømta var forbilder for mange i Norsk politi.  

 

Vi skal straks dykke ned i Rejseholdets avhør av Erik Solbakke Hansen på 1980-tallet, men før 

vi gjør det, føler jeg meg forpliktet til å rope et siste varsko som retter seg inn mot dansk politi 

i vår egen tid: Nåtiden. Da psykologen Kristina Kepinska Jakobsen i 2010, som da var ansatt 

på Rigspolitiets Videncenter (nu nedlagt), publiserte sine studier om Afhøring af sigtede – En 

undersøgelse af dansk politis afhøringspraksis, fikk hun straks instruksjoner som måtte 

oppfattes som en munnkurv. Studien ble unndratt offentligheten, og like etter ble hun 

omplassert, fra sin rolle som forsker ved Videncenteret, til lærer på grunnutdannelsen. Den 

prosessen kan man lese mer om i Lars Holmbergs artikkel om Nordisk politiforskning – 

udfordringer og muligheder (2014) og i fagbladet til Dansk politiforbund (2018), hvor Jakobsen 

er intervjuet, blant annet om behovet for større åpenhet og endringer i Dansk politi. Det er i 

denne anledning også vært å merke seg at tidligere chefkriminalinspektør, Hans Jørgen 

Bonnichsen i sin bok (2012) Tvivl på alt og tro på meget, også stiller seg meget kritisk til (den 

manglende) utviklingen av politiets avhørsmetoder i Danmark.  

 

Hemmelighetskremmeriet rundt politiets avhørsmetoder er ikke uvanlig. Britisk politi hold på 

med det – for 35 år siden (Shepherd 1991). Norsk politi holdt på med det – for 25 år siden 

(Rachlew 2003). Hvor dansk politi står i dag faller utenfor mitt mandat. Men, til tross for at 

Europarådets torturkomite (CPT) - som Danmark støtter på alle måter internasjonalt, har 

anbefalt Danmark i over 20 år å innføre opptak av sine avhør, nøler fortsatt Dansk politi med å 

følge anbefalingene. Og det til tross for at Norsk politi har hatt meget gode erfaringer etter sin 

innføring av lyd- og videoopptak i 2001. Prøveordningene ble gradvis opptrappet, og i 2016 ble 

fremgangsmåten formalisert gjennom pålegg fra riksadvokaten om obligatoriske opptak av 

samtlige avhør.98 Meg bekjent er det ingen i norsk politi som ønsker seg tilbake til gamledager, 

uten opptak.  

 

Etter å ha lest bøkene til Isager-Nielsen (2008) og Christensen (2011), forskningsrapporten til 

Jakobsen (2010) og undersøkelsene til Fahsing m.fl. (2016), sniker det seg inn en følelse av at 

dansk politi fortsatt har noe skjule – og at det er derfor de ikke ønsker opptak av sine avhør. Jeg 

håper jeg tar feil, men jeg vil anbefale danske myndigheter om å undersøke det straks.   

 

Det paradoksale med Christensens bok er at han hevder at han fulgte moderne, 

forskningsfunderte avhørsmetoder (Kognitive avhørsmetoder). Men han har åpenbart ikke 

forstått grunnelementene i kognitive intervjuteknikker. Derfor blir hans fremstilling rotete og 

 
98 Justisdepartementet 2003, Riksadvokaten 2016 
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full av misforståelser. Metodene han beskriver og har lært bort til yngre kolleger i dansk politi, 

er av den gammaldagse måten – en tenkning som de forskningsfunderte metodene tar et kraftig 

oppgjør med. 

 

Etter å ha formulert mine preliminære bekymringer knyttet til manglende utvikling av dansk 

avhørspraksis (Utkast 1, datert 8.12.2019), publiserte CPT sin endelige rapport til Danske 

myndigheter etter sitt besøk til Danmark i 2019 (CPT 2020). I tråd med egne konklusjoner, fant 

CPT ingen indikasjoner på brutale avhørsmetoder. Derimot indikerer CPT-rapporten at Tom 

Christensens beskrivelser av de tilståelsesfokuserte avhørsteknikkene synes å leve videre, inn i 

vår tid. Om praksisen omtales internt i dansk politi som «uformelle samtaler» eller 

«arrestantpleje» er irrelevant. CPT deler mine bekymringer og skriver blant annet (CPT 2020 

s. 19): 

 

The Committee is concerned by allegations which its delegation received during 

the visit from a number of detained persons who said that they had been subjected 

to informal questioning (or attempts to do so) by the police right after their 

apprehension, while being transported to a police station. 

 

CPT anfører at dersom dette medfører riktighet, så er det uakseptabelt. En respons fra Danske 

myndigheter er ventet i mai 2020. Det blir i den anledning også spennende å lese Danmarks 

respons til CPTs oppfordring (s. 20) om å introdusere forskningsbaserte, investigative 

intervewing teknikker for sitt nasjonale politi.  

 

En av hovedårsakene til behovet for endring, er at vi i dag har langt mer kunnskap om falske 

tilståelser: Hvilke avhørsmetoder som forebygger dem, og hvilke avhørsmetoder som 

fremprovoserer dem.99 Denne kunnskapen – uavhengig av hvor dansk politi står i dag – kom 

aldri Erik Solbakke til gode. For orden skyld; det ville den heller ikke ha gjort i noe annet land. 

Utviklingen av de forskningsbaserte metodene startet i UK på begynnelsen av 1990tallet (Milne 

og Bull 1999). 

4.1.1 Avhengighetsforhold mellom avhører og mistenkte – den angjeldende sak 

Jo mer Solbakke fortalte, desto mer oppmerksomhet fikk han av de (for ham) «viktige 

menneskene». Vi vet ikke nøyaktig hvor hyppige de to «nye vennene» møttes, men av 

etterforskerens Resyme datert 12. august 1986, fremgår det at Solbakke - etter den 20. desember 

1996 hvor han tilsto ildspåsettelse av Pau Tømmerhandel100 - ble avhørt «nesten daglig» i den 

følgende tid (s. 20).  

 

På samme side i sitt resyme, redegjør etterforskeren for en merkelig og potensielt 

bekymringsfull avhørsmetodikk: 

 
99 Kanskje er den mest autoritative og vitenskapelig forankrede tekst om behovet for endring av politiets 

avhørsmetoder, det såkalte «white paper» dokumentet om Police-Induced Confessions: Risk Factors and 

Recommendations,. Teksten har 300 referanser og er forfattet av Kassin og medarbeiderne i 2009  
100  

https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/White%20Paper%20-%20LHB%20(2010).pdf
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/White%20Paper%20-%20LHB%20(2010).pdf
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Nøyaktig hva som ligger i teknikken om at «…et forhold altid skulle «tales igjennem» med ham 

forud for en egentlig afhøring til papir», vet jeg ikke. Like fullt åpner det opp for en meget 

sårbar avhørssituasjon. Sårbar fordi påliteligheten av den informasjonen som til slutt festes ned 

på papir i «det egentlige avhøret», har svært begrenset pålitelighet, all den tid ingen vet hvordan 

saken på forhånd var «talt igjennem» mellom etterforsker og den mistenkte. At den mistenkte i 

tillegg fikk opplysninger – noen dager i forvejen – om hvilke saker han skulle avhøres om, gav 

Solbakke god anledning til å forberede sin tilståelse av den aktuelle brannen – uansett om denne 

tilståelsen var falsk eller sann.  

 

Det er verdt å merke seg at etterforskeren er fullt ut klar over at Solbakke ikke forstår alle ord i 

det danske språk. Like fullt valgte han, så langt jeg kan forstå, å avhøre Solbakke, uten forsvarer 

i de aller fleste avhørene.  

 

Den tette kontakten mellom avhøreren og Solbakke registreres av institusjonen som Solbakke 

ble holdt fengslet på. Institusjonen har kontinuerlig gjort sine formelle notater. I disse er det 

instrumentelle «vennskapet» mellom avhøreren og Solbakke godt dokumentert: 

 

«avhøringer hvor der køres en tur under sosiale former hver gang». (KOF 10 s. 37) 

 

”afhøringer, hvor der hver gang køres en tur “ud i det blå” med socialt samvær.”  (KOF 10 s. 

31) 
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” er Erik Jævnligt ude og køre med kriminalassistent N.N, hvor der udover afhøringer foregår 

socialt samvær (eks.vis ude at spise). Endvidere har han i forløbne periode haft besøg af N.N 

på Eriks fødselsdag” (KOF 10 s. 41) 

 

Anbefaling 2 -  Ut i fra mitt begrensede materiale kan jeg ikke uttale meg om rekkefølgen på de 

ulike etterforskningsskrittene, men i lys av beskrivelsene av de spesielle avhørsmetodene om at 

(a) et forhold altid skulle «tales igjennem» med ham forud for en egentlig afhøring til papir og 

(b) mistenkte fikk opplysninger om hvilken brann avhøret skulle handle om «noen dager i 

forvejen», kombinert med det faktum at etterforskeren stadig (c) tok Solbakke ut på kjøreturer 

ut  «i det blå», påkaller en granskning som tar sikte på å avklare om Solbakkes tilståelser kan 

ha vært preget av politietterforskerens kjøreturer til åstedene han ønsket oppklart.    

 

Videre, etter at Solbakke har tilstått brannsakene politiet ønsket oppklart, avtar interessen fra 

politimannen (den gode vennen). Nå er det, som for Solbakke fremsto som noe fint og 

lystbetont, blitt til noe vondt; et savn. Av institusjonens notater kan vi lese: 

 

”Endvidere har kriminalkommissær N.N., som Erik gradvist har fået et godt forhold til - ikke 

haft helt så meget tid til samtaler/besøg med Erik p.g.a. andre opgaver, dette har Erik haft lidt 

svært ved at acceptere” (KOF 10 s. 38) 

 

”Eriks har stadig kontakt til kri.pol v/ N.N. og nu i afvigte perioder også til kri.ass. Å, Hillerød. 

Kontakten til kriminalpolitiet var tidligere en vigtig ting for Erik, men som nu er af en mere 

periferisk og  venskabsmæssig karakter  , hvor kontakten har længere og længere intervaller 

mellem de tlf. samtaler.  (KOF 10 s.25) 

 

Hva skal Solbakke gjøre for å få sin «venn» på besøk igjen?  – Han savner åpenbart kjøreturene, 

spise sammen, føle seg betydningsfull? Den nedstemte Solbakke kontakter etterforskeren, og 

forteller at han har flere branner å tilstå. De nye tilståelsene blir opptatt formelt 10.11. og 16 

april 1986. Etter noen dagers etterforskning blir det klar at tilståelsene er falske. Det har aldri 

vært brann i områdene Solbakke pekte ut – denne gang på eget initiativ. I det påfølgende avhøret 

forklarer Solbakke hvorfor han løy: 

 

Etterforskeren skriver at det var vanskelig for ham å få tilstrekkelig med detaljer om disse 

brannene. Det er i denne anledning vesentlig å anføre at etterforskeren, i motsetning til de øvrige 

brannene han etterforsket, ikke hadde kjennskap til brannene som Solbakke tilsto april 1986. 

 

Uansett, 5. mai skriver etterforskeren en rapport der han forteller at han den senere tid har hatt 

en rekke «samtaler» med Solbakke – tydeligvis utenfor offisielle avhør – der Solbakke har 

innrømmet at han løy om brannene han tilsto i april.  Årsaken til at Solbakke tilsto falskt, skriver 

etterforskeren – og dette er etter mitt syn meget viktig for en helhetlig forståelse av prosessens 

sårbarhet – var at: 
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Det eneste positive ved prosessene i april 1986 er at etterforskeren faktisk skriver i sin rapport 

(i alle fall i grove trekk) hva som faktisk skjedde. Positivt, fordi den som senere skal vurdere 

bevisverdien av Solbakkes tilståelser, kan gjøre det på et riktigere, mer informativt grunnlag. I 

dette lys er det både bekymringsfullt og overraskende at sakens dommer tre år senere (1989) 

skriver i sin vurdering av bevisene (tilståelsen), at Solbakke aldri er tatt i løgn. Om dommeren 

har hatt for stor tillit til politiet, har hatt for lite kunnskap eller rett og slett ikke gjort sin jobb, 

vet jeg ikke. Det er uansett en alvorlig feilvurdering av sakens sentrale bevis.  Det dommeren 

skriver som premiss stemmer simpelthen ikke, og svekker bevisbedømmelsen.  

 

I lys av det vi vet om avhør av sårbare (Se kap. 3.3.3 – 3.3.9) må enhver som vurderer 

tilståelsens pålitelighet skjerpe sin vurdering. Hypotesen om at de øvrige tilståelsene kan være 

falske, aktualiseres med tyngde. Alle varsellampene blinker rødt.    

 

Like fullt nevner dommeren ikke dette med et ord i sin vurdering av bevisene. Jeg vet ikke om 

denne alvorlige justisfeilen skyldes at dommeren aldri fikk vite om de falske tilståelsene fra 

april 1986, eller om dommeren bevisst eller ubevisst valgte å overse dem i sin 

bevisbedømmelse. Uansett sår det hele tvil om de senere domfellelsene av Solbakke. Dommen 

bygger på feil premisser – og det på avgjørende punkt.  

 

Anbefaling 3 – En granskning av straffeprosessene mot Erik Solbakke må avklare hvorvidt 

dommeren, anklagemyndigheten og forsvareren var klar over Solbakkes falske tilståelser april 

1986. Videre, hvorfor dette ikke ble et tema i de videre, rettslige prosessene.  

4.1.2 Avhengighetsforholdet utnyttes på verst tenkelig måte 

De falske tilståelsene etterforskeren mottok april 1986, burde ha forårsaket en kritisk 

etterforskning av alle de foregående tilståelsene Solbakke hadde avgitt. Politi og 

påtalemyndighet har nå forstått at Solbakke tilstår branner falskt. Etter mitt syn ville det grense 

mot tjenesteforsømmelse, dersom de øvrige tilståelsene ikke ble gransket kritisk i lys av sakens 

utvikling. I stedet for å granske sitt tidligere arbeid, skjer det motsatte.   

 

Etterforskeren utnytter avhengighetsforholdet han har manipulert frem, og det på det groveste. 

Som fagkyndig leser er det uforståelig og trist å lese s. 2 i rapporten datert 28. september 1986. 

Her serverer etterforskeren – etter at den første rettssaken er over – en slags resept til Solbakkes 
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nedstemthet. Som gransker av hele prosessen blir kronologien viktig her: På dette tidspunktet 

vet etterforskeren utmerket godt at Solbakkes nedstemthet blant annet skyldes at deres 

«forhold» nå er over. Videre vet han at Solbakke har forsøkt å forlenge «deres forhold» ved å 

tilstå branner som aldri har funnet sted. Like fullt velger etterforskeren en strategi som etter mitt 

syn, og paradoksalt nok, best kan beskrives som å kaste bensin på bålet. Etterforskeren utnytter 

sårbarheten han har vært med å skape, og skriver hvilken strategi han så velger. Av årsaker som 

er ukjent for meg, kobles Erik Solbakke og brannen på Hafnia hotell: 

 

På et tidspunkt umiddelbart før orienteringen var afsluttet, fremsatte jeg 

følgende udtalelse: «Hvis du vil tilstå Hafnia, så kan du jo ringe mig». Det var 

klart og tydeligt at se på Erik Solbakke Hansen, at der kom en reaktion, der 

kunne tyde på, at han ikke var helt uvitende om denne brand. Efter et par 

minutter fremssatte jeg følgende udtalelse: «Du forsto godt, hva jeg sagde – 

hvis du vil tilstå Hafnia-brannen, kan du jo ringe til mig». Erik Solbakke 

Hansen tænkte sig om et øjeblik, hvorefter han sagde: ”Jeg ved jo ikke, hvor 

du er henne”. Han blev herefter gjort bekendt med, at han kunne få mit 

telefonnummer, hvorefter han såkunne ringe til mig”.  

 

I et bevisvurderingsperspektiv er denne passasjen i etterforskerens rapport faglig interessant – 

og viktig – av flere årsaker. Men, la oss holde oss til manipulasjonen – vennskapet – og hva 

Solbakke kan gjøre for å opprettholde det. Her får Solbakke en klar invitasjon fra 

autoritetspersonen han savner å ha kontakt med: «Du kan ringe meg  – men da må du tilstå 

Hafnia».  

 

Etterforskeren kommer med sin invitasjon etter at de vet at Solbakke har tilstått falskt for å 

forlenge deres sosiale samvær og «vennskap». Det vitner om at etterforskeren ikke har forstått 

faren han selv har skapt gjennom sitt avhengighetsforhold til den sårbare mannen og hvor stor 

innflytelse han herved har på Solbakke. I et bevisvurderingsperspektiv er dette en farlig strategi 

– og det burde dansk politi ha forstått.  

 

Dersom domstolene var klar over manipulasjonen og det ekstremt ledende avhørsregimet det 

her legges opp til – ovenfor et spesielt sårbart menneske – så skulle det ha blitt et sentralt 

moment i bevisbedømmelsen av Solbakkes tilståelser. Det ble det aldri. Snarere tvert imot. I 

domspremissene legges det til grunn at etterforskningen og avhørene er «foregået med 

maksimal forsigtighed særligt med hensyn til, at tiltalte til stadighet har forklart med egne ord 

uden ledende spørgsmål m.v.». 

 

Alle forholdene tatt i betraktning - og med den kunnskapen vi har i dag - føler jeg meg rimelig 

sikker på at enhver uavhengig, rettsoppnevnte sakkyndig vil være enig med min konklusjon; 

bevisverdien av alt som tilstås etter dette, har en verdi på linje med informasjon som innhentes 

gjennom tortur.  
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4.2. Opplysningenes arnested – Arnestedsanalyse (Generelt) 

I de kommende kapitlene vil jeg presentere mine analyser av avhørene av Erik Solbakke. Men 

først vil jeg kort redegjøre for fremgangsmåten.  

 

Å analysere påliteligheten av en tilståelse er en krevende øvelse i seg selv. Øvelsen blir 

ytterligere krevende og mindre presis uten autentiske lydopptak fra politiavhørene. I tilknytning 

til granskningen av Sture Bergwalls falske tilståelser om drap i Sverige og Norge, anla den 

norske granskningskommisjonen en metodikk vi beskriver som «Arnestedsanalyse» - en 

metodikk som i korte trekk går ut på å identifisere hvor og når «beviset» dukket opp for første 

gang i sakskomplekset – og deretter følge «beviset» gjennom hele saken.101  

 

Et helt sentralt poeng (og derfor synonymet til brannetterforskning) er å identifisere «bevisets» 

arnested. (1) Hvor oppsto beviset først, (2) hvordan – altså under hvilke omstendigheter – 

oppsto beviset, (3) hvordan presenteres «beviset» i domspremissene; (4) er domstolens 

beskrivelse av «beviset» lik «bevisets» første og opprinnelige innhold? Hvis ikke, (5); hvordan  

og på hvilken måte har «beviset» utviklet seg, fra sin opprinnelse (arnestedet) til domstolenes 

vurdering av det.  

 

Som anført ovenfor i kapittel 3 om forskning og kunnskap om falske tilståelsers oppstandelse 

og korrumpering av øvrige «bevis», gir arnestedsanalysen innganger til å avdekke eventuelle 

og relevante feilkilder – feilkilder som har potensialet i seg til å svekke «bevisets» verdi i form 

av redusert pålitelighet, for eksempel i form av ledende spørsmål, for tidlig fremvisning av 

bilder fra åstedet, eller tilsvarende. Den samme analysen vil også kunne styrke «bevisets» verdi 

og pålitelighet dersom kjente og kritiske feilkilder ikke er aktuelle og/eller er håndtert på 

forsvarlig måte og i tråd med den kunnskapen vi har om vitnepsykologiske spørsmål knyttet til 

bevisvurderingen av muntlige bevis.   

 

At den siktede kan komme på ytterligere detaljer etter hvert som avhøret skrider frem, kan 

selvsagt ikke utelukkes – især ikke om avhøret gjennomføres med åpne spørsmål og anbefalte 

avhørsteknikker. Men om den siktede blir sikrere og sikrere i sine antakelser, eller gradvis 

endrer sin forklaring etter gjentatte spørsmål fra etterforskeren, må den som vurderer beviset, 

analysere avhørets utvikling og progresjon i detalj; hvordan opplysningene utvikles; om 

utviklingen virker tilfeldig/tilforlatelig, eller om tilståelsens utvikling systematisk synes å 

styrke politiets mistanke mot den siktede. 

 

Den som gjennomfører «arnestedsanalysen» må selvsagt ta høyde for at enkelte skyldige 

innleder sine avhør med å benekte forholdet, for så å ombestemme seg og tilstå. På tilsvarende 

måte må den som gjennomfører øvelsen ta høyde for at enkelte skyldige erkjenner det de har 

gjort, men dekker initialt over detaljer, for eksempel på grunn av skam, redusere sitt ansvar, 

minimere forbrytelsens omfang eller tilsvarende. Mer perifere detaljer som evt. utvikles 

gjennom sakens gang er derfor av særlig interesse – altså detaljer som det ikke finnes noe motiv 

 
101 Se Riksadvokatens publiseringer nr. 3/2015, kapittel 12 om «Thereses eksem – fra arnested til bevis».  
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til å holde tilbake, men som like fullt utvikler seg. For eksempel om hvordan åstedet eller offeret 

så ut på tidspunktet for gjerningen.   

 

Et tilståelsesbevis oppstår normalt i et politiavhør eller en «uformelle samtale» med politiet, 

men tilståelser kan også oppstå før politiet kobles inn. For eksempel under en terapisamtale, 

eller samtale med annen 3. part. Uansett, etter å ha identifisert bevisets arnested, må «beviset» 

følges gjennom nye avhør og eventuelle uformelle samtaler mellom den mistenkte og politiet, 

inn i domstolsavhør, via oversendelsesdokument (Resyme) fra politiet til anklagemyndigheden, 

og derifra gjennom siktelser, tiltaler og endelig: Hvordan det beskrives i domspremissene. 

4.2.1  Unike detaljer 

Arnestedsanalysen gir liten mening dersom den ikke kobles til det politi, anklagemyndigheten 

og domstolene anfører som tilståelsens unike detaljer – altså detaljer som domstolspremissene 

legger til grunn at kun politiet og gjerningsmannen kunne kjenne til da tilståelsene kom i stand. 

Logikken i denne bevisvurderingen har vært gjeldende i alle land, i lange tider, men som anført 

i kapittel 3.3.7 til 3.3.9, viser internasjonale, inkludert nordiske studier, at selv om politiet 

hardnakket hevder at tilståelsenes detaljer måtte komme fra gjerningsmannen, har senere 

analyser av uriktige domfellelser vist, nær sagt uten unntak, at de «unike» opplysningene er 

tilflytt den uskyldige under politiavhørenes forløp, enkelte ganger i kombinasjon med 

informasjon fra media. Verdens ledende eksperter på avhør og falske tilståelser, anfører derfor 

i dag at opplysninger ikke kan anføres som «unike», med mindre de tilfører noe politiet ikke 

viste.  

 

Som vi vil se av analysene av Solbakkes tilståelser nedenfor, skapte dansk politi «unike» 

detaljer på ulike måter under avhørene av ham. I enkelte tilfelle på tragikomiske måter. Det er 

i denne anledning helt avgjørende å huske på at kontamineringen av Solbakkes tilståelser er 

tydelig på enkelte og avgjørende bevistema. Avhørene ble ikke tatt opp på lyd, så hvor 

omfattende kontamineringen i virkeligheten var, kan vi bare spekulere i. 

4.2.2 Unike detaljer og sosial påvirkning 

I tillegg til den potensielle feilkilden som ligger i kontakten mellom politi og mistenkte, er en 

ytterligere en potensiell feilkilde for alle muntlige bevis, det som i faglitteraturen omtales som 

«sosial påvirkning» (se kapittel 3.4.2). I tillegg til arnestedsanalyser av politiets rapporter, vil 

for eksempel publisert informasjon i media, mistenktes kontakt med andre mennesker med 

relevant informasjon, for eksempel forsvareren, eller eksponering for rykter («folkesnakk») 

som går rundt, utgjøre en potensiell feilkilde.  

 

Potensialet for media eksponering og «folkesnakk» var i utgangspunktet stort i sakene Erik 

Solbakke ble dømt for. Som vi straks skal se, vakte de lokale brannene i Hillerød stor 

oppmerksomhet og frykt i lokalsamfunnet. Brannen på Hafnia hotell var et nasjonalt traume og 

drapet på Fanø sto i en noe spesiell stilling for ansatte og beboere der Solbakke bodde – de var 

på ferie på øya da drapet skjedde.  
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4.3 Notater og kommentarer til de 27 brannene (dommen) 

I motsetning til brannen på Hafnia og drapet på Fanø, har jeg ikke lest avhørene av Solbakke i 

disse sakene (med noen unntak). Mine notater er i hovedsak basert på dommen mot Solbakke 

datert 26.11.86, politiets Resyme datert 12.08.86 og fortløpende notater fra institusjonen der 

Solbakke bodde.  

 

Aviser og radio. Det fremgår av saksdokumentene mot Erik Solbakke at han ikke leste aviser. 

Og dersom han gjorde det, ville han uansett ikke få med seg detaljer. Dette var viktig for politiet 

å få frem, nettopp for å styrke bevisverdien av hans tilståelser. Politiets konklusjoner utelukker 

langt på vei sosial påvirkning, og styrker med det hypotesen om at hans tilståelser var genuine. 

Men, ser man nærmere på grunnlaget for politiets (og senere domstolenes) konklusjoner, ser 

man straks at det er politiet selv som bygger opp og skaper inntrykket av at Solbakke ikke kunne 

lese. Testen som lå til grunn for deres konklusjoner, kan ikke karakteriseres som noe annet enn 

en amatørmessig øvelse. «Resultatet» av øvelsen passet imidlertid godt inn i politiets teori.  

 

For meg ser det ut som om domstolene har lagt det hele til grunn, uten å undersøke validiteten 

av politiets konklusjoner. Meget mulig fordi Solbakkes forsvarer selv tok del i den 

amatørmessige testen.102  

 

Anbefaling 4. Jeg vil tro at det finnes kilder som kan teste påstanden om Erik Solbakkes evne 

til å lese, og vil anbefale at dette temaet – som sto sentralt for rettssystemet som dømte ham – 

undersøkes nærmere. 

 

Folkesnakk Av boken «Hafnia-pyromanen» fremgår det at Hillerød i 1982 var i høy beredskap 

på grunn av en rekke branner. Befolkningen var redde og «Politiet tog rundt og advarede folk» 

(s. 18). For meg indikerer dette at folk nok var godt klar over – og snakket om – brannene. 

Hvorvidt Erik Solbakke deltok i slike samtaler vet jeg ikke, men jeg kan ikke utelukke det. Jeg 

kan ikke se av domspremissene at denne, høyst plausible hypotesen, er tatt inn i 

bevisvurderingene.  

 

Anbefaling 5. Var det folkesnakk i Hillerød om brannene på denne tiden – og kan Solbakke ha 

tatt del i denne? Det bør undersøkes fordi det vil ha betydning for bevisvurderingen av hans 

tilståelser. Hva sier de ansatte ved hjemmet hvor Solbakke bodde? 

4.3.1 Opplysningenes arnested - Den første brannen (Hillerød station) 

I inneværende sak er det av særlig interesse å finne ut av hvordan den aller første mistanken 

mot Erik Solbakke oppsto – og hvordan den første tilståelsen kom i stand. Med det begrensede 

materialet jeg har om de første 27 brannene, blir øvelsen nærmest umulig for meg. Men, noen 

tanker har jeg gjort meg: 

 

 
102 “Lese-testen” ble utført under et avhør om drapet på Fanø, og vil bli beskrevet i mine analyser av det avhøret 

(01.06.1987).  
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I boken «Hafnia-pyromanen» (s. 18) om brannene i Hillerød står det skrevet om brannen som 

ledet til mistanken mot Solbakke at: «Kort efter blev Erik Solbakke Hansen taget på fersk 

gerning på Hillerød station».  

 

Jeg får ikke dette til å stemme med det (begrensede) materialet jeg har tilgang til.  

 

I domspremissene fra 26.11.1986 om brannen på Hillerød stasjon, legges det til grunn at 

Solbakke ble avslørt etter signalementsafgivelse fra øyenvitner (s. 10): 

 

 
 

Det er i så fall noe helt annet enn å bli tatt på fersk gjerning. Med hensyn til kunnskapen vi i 

dag har om uriktige domfellelser, er nettopp «signalementsafgivelse» en av de hyppigste 

årsakene til at uskyldige dømmes.103 

 

Den første mistanken, den første tilståelsen er en sentral del av analysene av Solbakkes 

tilståelser generelt. Dette er ett av arnestedene. Hva var det, helt konkret, som fikk Solbakke til 

å tilstå den første brannen? Hva var det som fikk snøballen til å rulle? Om Solbakke ble tatt på 

fersken ved Hillerød station, er det jo relativt enkelt å bevise at han var en ildspåsetter. Men 

stemmer det? Hvor solide var bevisene mot ham egentlig? Hvor pålitelig var 

signalementsafgivelsen og den påfølgende afsløringen? 

 

Årsaken til at disse spørsmålene er så sentrale (også for bevisvurderingen av alle senere siktelser 

og tilståelser) er at den første mistanken – og ikke minst den første tilståelsen – åpenbart vil 

fungere som det Fahsing (2015) og andre beslutnignspsykologer omtaler som «tipping point»: 

Nå er mistanken etablert. I kapittel 3.4.6 har jeg redegjort for hvilke beslutningspsykologiske 

prosesser som da inntrer i politiet. Kort fortalt; nå starter politiets ubevisste innsamling av 

informasjon som (for dem) skaper mening og harmoni. Presset på politiet var stort. Rejseholdet 

hadde allerede vært i Hillerød, uten å løse saken. En løsning må ha fremstått som en, 

psykologisk sett, meget attraktiv tanke.  

 

Som anført i kapittel 3.3.7 – 3.3.9: Dersom den initiale mistanken var svak, og Solbakkes 

tilståelser var falske, viser studier at alle øvrige beviser har en skummel tendens til å falle på 

plass og underbygge de(n) falske tilståelsen.  

 

 
103 Scheck, Neufeld og Dwyer (2003). For et sammendrag på norsk, se evt. artikkelen: Ja, han ligner – tror jeg». 

– Om utpeking av gjerningsmenn i Tidsskrift for Strafferett 2/2009 (Rachlew og Rachlew 2009) 
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Anbefaling 6 For å undersøke bevisverdien av Solbakkes senere tilståelser, inkludert Hafnia 

brannen og Fanø drapet, må det undersøkes om Solbakke ble «taget på fersk gerning på Hillerød 

station», eller ikke. Hvor sterke var bevisene mot ham?   

 

Anbefaling 7: For å undersøke bevisverdien av Solbakkes senere tilståelser, inkludert Hafnia 

brannen og Fanø drapet, må det undersøkes hvordan hans tilståelse til det første forholdet kom 

i stand? Når tilstå han for første gang? Til hvem – og under hvilke omstendigheter? Hva slags 

avhørsmetodikk ble brukt? Ble det stilt ledende spørsmål?  

 

4.4 Analyser av ASP stearinfabrikk 

Av mitt begrensede materiale, kan det synes som om Erik Solbakke ble tatt med på kjøretur 

(åstedsavhør) til fabrikken, før han ble avhørt om brannen på forskriftsmessig måte, for 

eksempel på politistasjon, i hans hjem eller lignende. Meg bekjent har Solbakke vokst opp i den 

relativt lille byen hvor ASP stearinfabrikk hadde sine lokaler.  

 

Det er en rimelig plausibel hypotese at de aller fleste som har vokst opp i Helsingør, vet hvor 

fabrikken lå. I alle fall etter den brant. Det var en meget stor brann – i en ikke alt for stor by. At 

Solbakke kan lede etterforskerne til åstedet er således intet bevis – like fullt får jeg som leser 

av politidokumentene et inntrykk av at Solbakkes veivisning indikerer at han «er 

brannstifteren».  

 

Solbakke vingler og skifter sine forklaringer om brannen på ASP stearinfabrikk på flere og 

sentrale bevistema.  

 

I noen avhør forteller Solbakke at han var besøk hos sin kjæreste. I et annet avhør forteller han 

at han var på besøk hos sine foreldre (19.04.86).  

 

I noen avhør forteller han at han brukte bensin til å tenne på fabrikken med (19.03.86). I andre 

avhør forteller han at han brukte fyrstikker og intet annet (09.04.96). Dette er et avgjørende 

skift i tilståelsen, og som etterforsker stusser jeg over at Solbakke ikke blir gjort kjent med at 

han tidligere har forklart at han tok med seg bensin. Det kan virke som om etterforskeren ikke 

ønsker / vil stille kritiske spørsmål – og det på helt sentrale bevistema. I senere, rettslige avhør, 

går Solbakke tilbake til forklaringen med bensin. Heller ikke her stilles det kritiske spørsmål til 

skifte i forklaringene.  

 

Den 9. april forteller Solbakke at han var besøk hos sin kjæreste og overnattet hos henne. Han 

forteller at han våket tidlig, og innledet et samleie med sin kjæreste. Hun ønsket ikke / ville ikke 

fullføre. Solbakke ble sint, og ville ha kjæresten med på en gåtur. Hun ville heller lage kaffe. 

Solbakke ble da så sint han bestemte seg for å tenne på noe. Han gikk derfor ut, og startet sin 

vandring på måfå rundt i byen. Alt dette må ha skjedd før kl. 0600 søndag morgen.  

 

På direkte spørsmål fra etterforskerne, svarer Solbakke at han aldri har vært på fabrikken før 

han tente på. Like fullt kan han beskrive at «det var varmt inne i lokalene». Dersom begge deler 
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stemmer, indikerer det at Solbakke er gjerningsmannen. Men, har man bodd og vokst opp i 

byen, har man kanskje hørt at det er varmt inne på fabrikken? Det jobber over hundre mennesker 

der. Helsingør er ingen stor by. Det fremstilles som «unik» kunnskap, men er det egentlig det? 

 

Anbefaling 8. Kjente Erik Solbakke, eller noen av hans foreldre, noen som jobbet på fabrikken?  

Ble det arrangert skoleturer eller andre former for ekskursjoner til fabrikken? 

 

Erik Solbakke forklarer videre at han, etter å ha tent på fabrikken, betraktet brannen og onanerte 

seg selv til utløsning. Til slutt ble det så varmt i lokalet at han måtte komme seg ut. Deretter 

dro han rett tilbake til sin kjæreste, hadde sex med henne, før de begge gikk ut for å betrakte 

den store brannen.  

 

Dette forteller meg minst to ting av relevans. For det første er opplysningene om at Solbakke 

aldri hadde vært på fabrikken før han tente på lite eller intet vært, rent bevismessig. Uansett om 

han tente på eller ikke, kan han ha oppsøkt brannen (som han forklarer at han gjorde) mens den 

pågikk. Videre;  

 

Jeg har ikke tilgang til avhøret av kjæresten – et meget sentralt vitne i denne saken. Bekrefter 

hun Solbakkes forklaring? Luktet Solbakke brann da han kom hjem til henne. Om hans 

forklaring stemmer, må han vel ha stinket bål?  

 

Anbefaling 9.  En dypere granskning av straffeprosessene mot Erik Solbakke må undersøke om 

kjæresten ble avhørt - og hva hun eventuelt forklarte.  

 

Anbefaling 10. Granskning av straffesaker der uskyldige ble dømt på 1980- og 1990 tallet i 

Norge, avdekket en uheldig praksis i norsk politi: Avhør og andre undersøkelser som politiet 

ikke anså som relevante, ble tatt ut av saken og loggført som såkalte «0-doument».104 Senere 

granskninger av journalister og advokater avdekket at det i disse «0-dokumentene», som altså 

ikke ble presentert for forsvarer eller domstolene, eksisterte avhør som talte i mot politiets 

hypoteser om skyld mot den de mistenkte.105 Eksisterer det slike «O-dokumenter» i saken mot 

Erik Solbakke? Eller kan det anspores en praksis der avhør av vitner har funnet sted, men der 

disse ikke er skrevet ned da de (for politiet) ikke tilførte saken noe bevisverdi? 

 

Den 21.05.86 ble det gjennomført rettsmøte på ASP stearinfabrikk. Solbakke drar med andre 

ord tilbake, etter å ha vært der med politiet to måneder tidligere.  

 

Nå endrer han sin forklaring igjen, og forteller på nytt at han hadde bensin med seg – og at han 

helte bensinen inn gjennom et vindu i fabrikken. Som leser slår det meg at det ikke 

problematiseres i noen offisielle dokument at Solbakke først forklarte at han inne i fabrikken 

og onanerte til han fikk utløsning, og at det i den anledning det ble så varm at han måtte ut.   

 
104 Riksadvokaten 1999, NOU 2007/7 og Rachlew 2003.  

 
105 Se for eksempel boken til den tidligere NRK-journalisten Tore Sandberg (2008) om Overgrepet 

justismordene på Fritz Moen 
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Så får Solbakke se bilder av åstedet, og forklarer til slutt at han ikke husker om han var inne 

eller ute da han tente på. Men, hvor ble det av onaneringen – og at det var så varmt, både før og 

etter at han tente på? Det som i politiavhørene tilsynelatende styrket hans forklaring («unik 

kunnskap» om varmen inne i lokalet før brannen) er nå borte. Ingen ting av dette 

problematiseres i dommen. Det burde det åpenbart ha gjort, i og med at det eneste bevismessige 

tema var om hans tilståelser var genuine eller ikke.  

 

I dommen står det skrevet at Erik Solbakke har brutt seg inn i fabrikken, helt bensin og tent på. 

Hvor kommer dette fra? 

 

De originale åstedsrapportene tilsier at brannen ikke var påtent. Det var ingen tegn til innbrudd. 

Alle undersøkelser tilsier med stor sikkerhet at brannen ikke var påtent. Jeg minner om Kassin, 

Bogart, og Kerner (2012) studier av uriktige domfellelser med falske tilståelser i USA som jeg 

gjorde rede for i kapittel 3.3.7 – 3.3.9: I majoriteten av sakene de undersøkte, korrumperte de 

falske tilståelsene øvrige bevis, inkludert tekniske bevis. Altså, når det forelå en falsk tilståelse 

som passet politiets teori, så endret de øvrige bevisene seg, slik at de passet tilståelsen.   

 

Anbefaling 11. Brannetterforskere og sakkyndige kan selvsagt ha tatt feil den gangen de 

konkluderte med at brannen i ASP stearinfabrikk ikke var påsatt. Men, dersom en legger 

domspremissene til grunn: Altså at brannen ble påtent med bensin – etter innbrudd – hvor 

sannsynlig er det at de opprinnelige etterforskerne skulle overse at åstedet var påtent med bensin 

etter innbrudd? 

 

Anbefaling 12. Er det andre branner som Erik Solbakke er dømt for å ha påsatt med bensin – 

men som i sin original ble vurdert ikke påtent? 

 

4.4.1 Etterforskningen tilpasses Solbakkes person 

Det regjeringsoppnevnte, svenske utvalget som fikk mandat i å granske straffeprosessene mot 

Sture Bergwall da det var klart at hans falske tilståelser hadde villedet våre rettssystemer – syv 

ganger på rad trekker fram flere forhold som gjorde det mulig. Et sentralt forhold som 

granskningsutvalget oppdaget, var at etterforskningen ble ukritisk tilpasset Bergwalls 

personlighet (SOU 2015:52 s. 642). Politiet som etterforsket saken argumenterte for at Bergwall 

var så spesiell, at bare de kunne forstå ham. Videre, at fordi han var så spesiell, så måtte de 

fravike fra gjeldende regler, metoder, praksiser og rutiner. Det gjorde hele prosessen sårbar for 

feil, nettopp fordi de «spesielle» løsningene ikke var forankret i etablert metode.  

  

Gjennom den danske dokumentaren Pigen på Fanø (DR 2019), hvor rettsprosessene mot Erik 

Solbakke er tema, oppdaget jeg ytterligere paralleller i rettsprosessene mot Bergwall og 

Solbakke.   

 

Noe av det som bekymret meg mest med dokumentarer, er det dommeren selv forteller 00:19:38 

ut i filmen:  
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«Han kunne ikke huske stedene. Han kunne ikke huske adresser. Også fikk, jeg tror det var 

anklageren, den utmerkede ide at vi kunne sette retten, ved alle gjerningsstedene. Så foretok vi 

det som tradisjonelt kalles etterforskningsforhør.  Det er meget sjelden man gjør det utenfor 

retten».  

 

«Det var fullstendig som om jeg var en gammeldags inkvisisjons dommer fra før 1919» 

 

Dommeren forteller så hvordan det hele foregikk; 

 

«Anklageren, forsvareren, den politimannen som hadde saken og jeg – og selvfølgelig den 

siktede – vi kjørte ut og så på stedet. Også spurte vi ham: Si meg, Erik Solbakke; hvor var det 

så de antente den brannen. Også tar han oss med hen og viser oss det. Og det gjorde han så». 

 

Det forunderlige med dommerens beskrivelse av denne usedvanlige fremgangsmåte, er at 

dommeren ikke nevner det at etterforskeren – forut for rettens befaringer - har kjørt opp den 

samme ruten – sammen med Erik Solbakke. Dersom det stemmer, har jo 

«etterforskningsforhøret» liten eller ingen bevisverdi. Og riktig skummelt kan det jo bli, dersom 

dommeren, anklageren og forsvareren likefull tillegger de «spesielle» etterforskningsskrittene 

bevisverdi. Av den norske granskningen av Bergwall-komplekset fremgår det at norsk 

anklagermyndighet ble sterkt påvirket av politiets overbevisning om Bergwalls skyld på 

tilsvarende kjøreturer.  

 

Forsvareren og anklageren filmes på åstedet og forteller om turen de var med på (00:21:00). 

«Og det var han som viste veien. Det var ikke noe som jeg fant på. Eller politiet fant på. Han 

viste selv veien. Også kom han frem til det stedet her».  

 

Det virker som om forsvareren ikke vet at Erik Solbakke noen uker i forveien hadde vært på 

kjøreturer med politiet til de samme åstedene. De nevner heller ikke at Solbakke bodde i 

området.  

 

Anbefaling 13 – En granskning må søke å kartlegge hvor omfattende politiets «åstedsbefaring» 

med Solbakke faktisk var. Hvis deres besøk på åstedene var så hyppig som notatene fra 

Solbakkes hjem kan tyde på at de var, er det klart at de «uformelle samtalene» på åstedet må 

tas i betraktning når bevisverdien av opplysninger og «unike detaljer» dukker opp i senere 

avhør.  

4.4.2 Konklusjon (de første brannene):  

Selv med begrenset tilgang til saksdokumenter, finner jeg store betenkeligheter med de første 

dommene mot Erik Solbakke. De merkelige avhørsmetodene om at «…et forhold altid skulle 

«tales igjennem» med ham forud for en egentlig afhøring til papir», kombinert med det 

manipulerte «vennskapet» mellom etterforskeren og Solbakke, kombinert med Solbakkes 

sårbarhet – og vilje til å tilstå branner han beviselig ikke hadde begått – holdt opp imot hans 

skiftende forklaringer på avgjørende bevistema, og domstolenes manglende evne eller vilje til 
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å problematisere disse (og andre) helt sentrale bevistema, gjør meg urolig. Ikke minst i lys av 

den kunnskapen vi i dag har om avhør av sårbare mennesker og deres tilbøyelighet til å tilstå 

falskt.  

 

Mine bekymringer forsterker seg ytterligere og betraktelig, når jeg nå går inn i mandates 

kjernespørsmål knyttet til domfellelsene av Erik Solbakke for å ha påtent Hafnia hotell og 

drapet på Fanø.  

4.5 Analyse av avhørene av Solbakke om Hafnia brannen 

I tilknytning til den første rettssaken mot Erik Solbakke –som beskrevet ovenfor i kapittel 4.1.1 

og 4.1.2 - var Erik Solbakke på denne tiden bekymret for at han ikke lenger kunne forvente seg 

kontakt med politietterforskeren han var blitt «venn» med. Av samme grunn vet vi at Solbakke 

noen måneder tidligere hadde tilstått flere branner falskt i et desperat forøk på å forlenge 

etterforskningen (april 1986). I tilknytning til rettsmøtet 25.11.1986 under den første rettssaken, 

fikk Solbakke høre noe om «lukket avdeling», og lurte på hva dette betød for ham. Under denne 

samtalen kaster politietterforskeren ut brannfakkelen: «Hvis du vil tilstå Hafnia, så kan du ringe 

meg». 

 

Etterforskerens gjengivelser av den høyst kritikkverdige fremgangsmåten er interessant på flere 

måter. Ikke minst fordi etterforskeren valgte å skrive ned sine egne analyser av Solbakkes 

kroppsspråk:  

  

 «Det var klart og tydeligt at se på Erik Solbakke Hansen, at der kom en 

reaksjon, der kunne tyde på, at han ikke var helt uvidende om denne brand». 

 

Vi husker fra kapittel 3.4.4 om Kroppsspråk og tolkning av løgn og kapittel 3.4.5 om 

Troverdighet, pålitelighet, sannhet og løgn, at det (i) lenge var en myte i politiet at de 

opparbeidet seg en «sjette sans» til å skille sannhet fra løgn, (ii) at denne myten er tilbakevist 

gjennom omfattende studier og (iii) at myten har vært en medvirkende – sågar utløsende årsak 

– til flere uriktige domfellelser.  

 

Som anført i min egen doktoravhandling om Justisfeil i kapittel 8.5 om Bekreftelsesfeller og 

tolkning av løgn (Rachlew 2009 s. 28):   

 

En feiltolkning av mistenktes kroppsspråk under politiavhør en alvorlig justisfeil. 

Alvorlig fordi justisfeilen nødvendigvis inntreffer på et tidlig stadium av saken. Og 

som avhandlingen viser oppnår politiet lite annet enn å forme et beslutningsklima 

der ulike bekreftelsesfeller (confirmation bias) preger den etterfølgende 

informasjonsinnsamlingen. 

 

Med andre ord: Straffeprosessen mot Erik Solbakke i Hafnia-brannen kommer i stand på et 

syltynt grunnlag. Nå er kursen staket ut – og som vi skal se: Det går bare en vei, uansett om 

«bevisene», dvs. Solbakkes tilståelser, vingler i flere retninger.  
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Det er selvsagt ikke slik at alle saker der politiet gjør seg opp en mening leder til justisfeil 

og/eller falske tilståelser. Normalt vil politiet klare å oppfylle sin kritiske rolle og jobbe ut fra 

flere hypoteser. Men uten opplæring i en metodikk som tvinger etterforskerne til å stille opp, 

skrive ned og teste de alternative hypotesene, er de mer sårbare for ulike beslutningsfeil som 

bekreftelses bias og gruppetenkning. Jeg ser ikke bort i fra at denne sårbarheten forsterkes når 

etterforskeren som settes på saken anses som en «prestige-avhører». Da blir det vanskeligere 

for eventuelle, kritiske røster internt i politiet å si ifra.  

 

Når jeg leser politiets Resyme og rapporter om den svært uheldige, og sterkt ledende inngangen 

på Hafnia-saken – «Hvis du vil tilstå Hafnia, så kan du ringe meg» – virker det som om 

etterforskeren forstår at det han gjør, er risikabelt. 

 

Politirapportene som følger preges av flere protokollat, der det kan virke som om etterforskeren 

forsøker å overbevise leseren (og seg selv?) om at han samvittighetsfullt gjør det han kan, for å 

rette opp feilen som er begått. Vel vitende om at Solbakke for bare noen måneder siden, 

beviselig tilstå en rekke branner falskt, skriver etterforskeren i sine avhørsrapporter: 

 

To dager senere er Solbakke tilbake på etterforskerens kontor. Her blir han gjort kjent med sine 

rettigheter som mistenkt og så: «…kraftig gjort bekendt med at han ikke må tilstå noe han ikke 

har gjort». Denne «kraftige» formaningen gjentas flere ganger. I alle fall skriver etterforskeren 

i avhørsprotokollen at han formaner Solbakke gjentatte ganger. Etterforskeren fortsetter med 

sine ledende spørsmål: «Er det deg, der har satt ild til Hafnia?» - og Solbakke bekrefter.  Det er 

ingen forsvarer tilstede. Avhøret blir ikke signert.  

 

Som leser av avhørsprotokollen for jeg en sterk fornemmelse av at den er skrevet i en tendensiøs 

form, for å overbevise leseren. Etter det ledende spørsmålet om det «er….deg, der har satt ild 

til Hafnia?», skriver etterforskeren: 

 

«Han svarte høyt, klart og tydelig: «JA, det er mig»  

 

For meg virker det som om etterforskerens formaninger er ment som en slags motvekt til de 

ledende oppfordringene han nettopp har gitt Solbakke om å tilstå. Men jeg stiller meg meget 

tvilende til verdien av formaningene. Solbakke vet utmerket godt hva som skal til for å 

opprettholde kontakten med politietterforskeren: Hva som skal til for å holde seg i 

begivenhetenes sentrum. Og dette er stort – brannen på Hafnia hotell. Avhøret avsluttes uten 

noen forklaring, annet enn Solbakkes bekreftelse. Et par dager senere innledes det første avhøret 

i saken.  

4.5.1 Avhør nr. 1 – 01.12.1986  

Av rapporten fremgår det innledningsvis at formålet med avhøret, er å undersøke om det er hold 

i bekreftelsen Solbakke gav for et par dager siden. Etterforskeren omtaler det hele som et avhør, 

men Solbakke blir ikke gjort kjent med sine grunnleggende menneskerettigheter.  
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Erik Solbakke forteller at Hafnia var en grå bygning, at det var skiltet hotel, og at hotellet ikke 

var frittstående eller plassert på et hjørne. For meg virker det som om etterforskeren her forsøker 

å overbevise leseren av rapporten at Solbakke vet hvordan hotell Hafnia så ut – som om det 

skulle være en del av «testen» om det er hold i tilståelsen.  

 

Men, det etterforskeren ikke skriver noe om – og som er helt avgjørende i denne sammenheng, 

er jo at etterforskeren noen måneder tidligere, i tilknytning til et annet oppdrag med Solbakke i 

København, bevisst kjørte bilen de satt i forbi hotell Hafnia, og at etterforskeren i den anledning 

gjorde Solbakke oppmerksom på Hafnia, hvor bygningen var, og at det hadde vært en brann 

der.  I etterforskerens Resyme datert 24.02.1988 s. 2, omtales kjøreturen til København den 28. 

august 1986: 

 

 

 
 

 

At Solbakke noen måneder etter turen rundt i København kunne fortelle at Hafnia ikke var 

frittstående – eller lå på hjørnet, har ingen bevisverdi. Dersom Solbakke skulle være 

ildspåsetteren, ville han nå – 13 ½ år etter brannen – uansett hentet frem det minnebildet som 

ble innprentet under kjøreturen i København noen måneder tidligere.  

 

Solbakke forteller videre at han kom in i en stor sal, det var en restaurant, bilder på veggene, en 

sofa, et bord…..Så blir han ledet tilbake av avhører: Hva så du når du kom inn – og Solbakke 

forteller da om en resepsjon….hvor man får nøkler. Det Solbakke i realiteten forklarer, er at når 

man går inn i et hotell, så blir man møtt av en resepsjon hvor man får nøkler. 

 

Så skjer det noe meget interessant. Solbakke blir bedt om å beskrive resepsjonen. Solbakke 

responderer, og forteller at det hang nøkler der i noen «rum» med skillerum og at disse «vistnok 

var brune». 

 

Vitnepsykologisk umulig 

Brannen skjedde i 1973. Opplysningene vi nå analyserer stammer fra et avhør som ble 

gjennomført i 1986. Det betyr at Solbakke skal fortelle om noe som skal ha skjedd for 13 ½ år 

siden.  
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Jeg vil oppfordre leseren til å tenke seg tilbake til det hotellet du sist var på ferie. Kanskje er 

det 6 måneder siden, kanskje ett år tilbake i tid?  Tenk deg tilbake, og forsøk å beskriv veggen 

bak resepsjonen på hotellet du bodde. Hvilken farge hadde den?  

 

Det er en øvelse som er mer enn krevende nok for hukommelsen – og øvelsen tar deg kun noen 

måneder tilbake i tid. Så, legg på 13 år. Hvor var du på ferie eller reise for 13-14 år siden? Når 

du finner frem en passende reise i ditt minnebilde, se for deg resepsjonen du sjekket inn i. (Det 

kan ta litt tid…….). Når du er klar; beskriv veggen bak resepsjonen du sto ved for 13 ½ år siden.  

 

Forestill deg nå at du ikke engang sjekket inn på hotellet. Du snek deg raskt og ubemerket forbi 

resepsjonen – en gang. Kanskje så du resepsjonen i 10 sekunder. For 13 ½ år siden. Det er 

vitnepsykologisk sett umulig å huske fargen på veggen bak. Menneskets minne fungerer ikke 

slik. Som forklart i kapittel 3.4: Hukommelsen er ikke et videokamera som kan spoles tilbake. 

 

I danske bøker om politiets Rejsehold (Strand og Kryger Rasmussen 2014) – der blant annet 

politiets etterforskning av Erik Solbakke beskrives som en suksess -  anføres det at Solbakke 

hadde en «mærkelige fotografiske hukommelse».  

 

Forfatterne har helt rett i at Solbakkes forklaringer om detaljer fra Hafnia-brannen er 

«mærkelige». Det burde ha vekket forfatternes nysgjerrighet. Men uten et kritisk blikk, legger 

forfatterne det «mærkelige» til grunn, og ignorerer den sannsynlige hypotesen, nemlig at 

Solbakke gjettet og/eller fikk informasjon fra annet hold.  

 

Av domspremissene fremgår det at det er nettopp detaljene som gjør hans tilståelse troverdig. 

Det vitnepsykologiske perspektivet er ikke drøftet i domspremissene. Det burde de åpenbart ha 

vært.  

 

Det er enkelt å være etterpåklok, ikke minst i lys av all den kunnskapen vi i dag har etter 40 år 

med vitnepsykologisk forskning. Men, jeg mener bestemt at det var domstolenes plikt å – i det 

minste - kritisk vurdere om det Erik Solbakke fortalte om perifere detaljer virkelig kunne 

stemme. Det tror jeg også en mer fristilt og upartisk dommer ville ha gjort. Dommeren som 

dømte Solbakke for Hafnia-brannen var, psykologisk sett, på ingen måte fristilt eller nøytral i 

dette spørsmålet. Da Solbakke sto tiltalt for Hafnia-brannen, ble hans tilståelser vurdert av den 

samme personen som dømte ham sist. Om dommeren nå ikke skulle feste lit til Erik Solbakkes 

tilståelse om Hafnia-brannen, hva skulle dommeren da gjøre med de øvrige 27 tilståelsene han 

kort tid i forveien hadde lagt til grunn i sin dom? 

 

Anbefaling 14 – Jeg vil anbefale at en granskning av sakene mot Erik Solbakke bør inkludere 

en dyptpløyende, vitnepsykologisk analyse for å undersøke om detaljene Solbakke forklarer 

seg om, kan stamme fra hans egne observasjoner 13 ½ år tilbake i tid. Analysen bør sentreres 

inn mot sentrale bevis, men også de perifere detaljene som politi og domstolene la vekt på, og 

tok til inntekt for Solbakkes skyld.  
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Som vi straks skal se, forklarte Erik Solbakke seg om flere detaljer som – ut ifra et 

vitnepsykologisk perspektiv – neppe kan stamme fra hans egen hukommelse, 13 ½ år tilbake i 

tid. Av pedagogiske årsaker velger jeg å fortsette min kronologiske fremstilling av avhørene, 

og kommer tilbake til det vitnepsykologiske perspektivet der det aktualiserer seg i avhørene 

som følger.  

 

Vi er fortsatt i 1. avhør om Hafniabrannen, gjennomført 1.12.1986. 

 

Solbakke siktes 

Litt ut i avhøret ble Erik Solbakke gjort kjent med at han nå er formelt siktet for å ha tent på 

Hafnia hotel og med det, forårsaket tap av et betydelig antall menneskeliv. Solbakke blir gjort 

kjent med sin rett til å ha forsvarer til stede. Han avslår tilbudet, og avhøret fortsetter, uten 

forsvarer.  

 

Politietterforskeren sikter altså nå Erik Solbakke for å ha forårsaket en av Danmarks største 

tragedier siden krigen. Den traumatiske saken har stått «uoppklart»106 i 13 ½ år. Dette er en 

beslutning med betydelige konsekvenser på nasjonalt nivå. Siktelsen av Solbakke kan 

sidestilles med at norsk politi i dag skulle beslutte å sikte en person for brannen på Scandinavia 

Star (1990). Det er flere årsaker til at jeg dveler litt ved selve siktelsen av Erik Solbakke. I 

tillegg til at den fungerer som et beslutningspsykologisk «tipping point», får siktelsen selvsagt 

også store juridiske og sosiale konsekvenser. Ikke bare for Solbakke og 100-vis av etterlatte, 

men også får rettsstaten Danmark. Tilliten til politiet formes i stor grad etter deres evne til å 

håndtere de mest alvorlige sakene.  

 

Jeg forutsetter at etterforskeren har hatt omfattende møter med ledelsen i politi- og 

anklagemyndigheten – på høyeste nivå, forut for avhøret. Videre, at det her er lagt klare føringer 

for hva som kreves av opplysninger fra Solbakke, før en formell siktelse i Hafnia-saken 

bekjentgjøres. At ingen i beslutningsapparatet har sørget for at Solbakke hadde forsvarer til 

stede under dette helt avgjørende møtet, er etter mitt syn forunderlig. Av avhørsprotokollen kan 

det nesten virke som om politietterforskeren tar avgjørelsen alene, etter å ha fått noen 

intetsigende, sikkert noen riktige, men også noen direkte uriktige opplysninger fra Solbakke 

under den innledende delen av avhøret. 

 

Anbefaling 15. En beslutning om siktelse er et alvorlig, rettslig skritt. I et beslutningsperspektiv 

representerer en siktelse et avgjørende «tipping point» (Fahsing 2015). For å belyse dommene 

mot Erik Solbakke fra alle relevante sider, bør en eventuell granskning undersøke 

beslutningsprosessen som ledet opp til siktelsen av Erik Solbakke. Var prosessen betryggende?    

 

 
106 Jeg skriver «uoppklart» i «anførselstegn» fordi jeg ikke vet nok omkring den tekniske brannetterforskningen. 

For alt jeg vet kan for eksempel noen eksperter mene at det var nok informasjon i saken til å konkludere med at 

brannen sannsynligvis/etter all sannsynlighet/åpenbart eller trolig oppsto, (for eksempel) av gløder fra sigaretter i 

søppel, aske, levende lys, en kjemisk reaksjon (selvtenning), teknisk svik i El-systemet, tildekking, eller annet.   
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Avhøret fortsetter uten forsvarer 

Politietterforskeren vet utmerket godt at Erik Solbakke har tilstått en rekke branner falskt. Han 

vet at han sitter ovenfor en meget sårbar person – nå siktet for Danmarks kanskje mest alvorlige 

sak etter 2. verdenskrig. Etter dagens standard ville det vært ulovlig å fortsette avhøret uten 

forsvarer – og det er det mange gode grunner til. (Se kapittel 3.3.5 om Sårbare mistenke frasier 

seg rettighetene som er ment å beskytte dem). Også etter datidens standard mener jeg at politiet 

burde sørget for at Solbakke fikk den beskyttelsen han hadde krav på. Etterforskeren har selv 

uttalt at kommunikasjonen med Solbakke foregikk som om han pratet med et 6-8 år gammelt 

barn.  

 

Jeg er imidlertid redd for at Solbakke ikke hadde fått den beskyttelsen han burde hatt, dersom 

den faste forsvareren hadde blitt tilkalt. Som etterforskeren og dommeren, sto også forsvareren 

i en beslutningspsykologisk «Catch 22» lignende situasjon.107 Dersom forsvareren nå skulle 

stille kritiske spørsmål til påliteligheten av Solbakkes tilståelser, måtte han samtidig stille 

kritiske og, psykologisk sett, svært ubehagelige spørsmål til seg selv: Gav han Solbakke et 

tilstrekkelig godt forsvar under de tidligere rettsprosessene? - rettsprosesser som i bunn og 

grunn handlet om nøyaktig det samme, nemlig påliteligheten av Solbakkes tilståelser. I 

tilknytning til domfellelsen av Sture Bergwall beskriver Stridbeck (2020) det samme dilemma 

med analogien til «domino-effekt».  

 

Etterforskeren forstår meget godt den sårbare situasjonen han nå befinner seg i. Han avhører en 

sårbar person – en person to psykiatere har advart at har en sterk tendens til å snakke autoriteter 

etter munnen – en person som allerede har tilstått flere branner falskt. Som leser virker det lite 

betryggende å lese rapporten. Det virker som om etterforskeren forsøker å overbevise leseren 

om at det er forsvarlig det han holder på med. For å demonstrere sin overvåkenhet, protokollerer 

etterforskeren intet mindre en fire ganger (i samme avhør) at han er påpasselig med å formane 

Solbakke om å ikke å tilstå noe han ikke har gjort. 

 

Etterforskeren er åpenbart klar over at Solbakke vil kunne tilstå «kun for at tilfredsstille 

politiet», men avhøret fortsetter – uten forsvarer. På et tidspunkt (s.3 i avhørsprotokollen) blir 

alstå Solbakke formelt siktet for brannen hvor «…der omkom et betragtelig antal personer». 

Deretter blir han gjort kjent med sine rettigheter – at han ikke har plikt til å uttale seg, og at han 

kan ha forsvarer tilstede. Som vanlig avstår Solbakke fra å ha advokat tilstede. Med det 

«vennskapet» som nå er skapt av etterforskeren, ville det uansett bli vanskelig, ja - pinlig for 

Solbakke å be om forsvarer. Etter så mange avhør uten forsvarer; hva skulle Solbakke si? 

Sannsynligvis trodde han nok («lært») at det var slik det skulle være: ham og etterforskeren.  

 

Men, er denne fremgangsmåten lovlig? Å avhøre en person i en særdeles alvorlig straffesak, 

uten noen rettigheter. Samle inn bevis gjennom en rekke spørsmål om den aktuelle saken, for 

detteretter å sikte ham (på side 3 ut i forklaringen) – også lese opp hans rettigheter, som jo blant 

annet går ut på at Solbakke ikke trenger å forklare seg? 

 
107 Begrepet «Catch 22» stammer fra novellen med samme navn av Joseph Heller (1961). Catch 22 defineres i 

Merriam-Webster digitale ordbok som: a problematic situation for which the only solution is denied by a 

circumstance inherent in the problem or by a rule.  
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Anbefaling nr. 16. Det bør gjennomføres en juridisk betenkning som tar sikte på å undersøke 

om hvorvidt avhørene av Solbakke var lovlige og om han fikk den formelle beskyttelsen han 

hadde krav på. Avhøret av 1. desember 1986 bør i den anledning vurderes særlig nøye.  

 

Hvor og hvordan tente Solbakke på Hotellet? 

Solbakke forklarte at det sto en resepsjonist («ejeren») i resepsjonen da han gikk inn i Hotellet. 

Han så ingen andre. Solbakke fortalte videre at det var trapper i hotellet, og at han gikk opp i 

dem. Det fremgår av rapporten at Solbakke talte etasjene, da han gikk opp trappen, men han er 

ikke spurt om hvorfor han talte. Uansett, da Solbakke kom opp i 2. sal, gikk han inn i en av 

gangene. Fra side 2:    

 

 
 

Etter å ha tent på gangen med aviser eller bensin, onanerte han og gikk så ubemerket ut av 

hotellet. 

 

Solbakke blir direkte spurt om han møtte noen da han forlot hotellet. Solbakkes svar er 

interessante: Utover «ejeren», som fortsatt satt i resepsjonen, mener Solbakke «at han mener at 

kunne huske, at der kom nogen ind på hotellet, da han forlod dette, men han er ikke sikker».  

 

Solbakke svarer på spørsmål at han ikke har fortalt til noen andre at det var han som tente på 

Hafnia. Han bekrefter at de har aviser hjemme, men at han mener ganske bestemt at han ikke 

har sett noe om Hafnia-brannen i avisene.  

4.5.2 Avhør nr. 2 – 11.12.1986 

Før en starter en bevisvurdering av dette avhøret, må den som tar på seg oppgaven være klar 

over at politiet, mellom avhør nr. 1 (1. desember) og dette (11. desember), nå har rekvirert de 

offisielle politidokumentene om Hafnia brannen. Etterforskeren skriver i sitt resyme (udatert, 

s. 4) at saksdokumentene ankom Hillerød 05.12.1986.  

 

Det betyr at politietterforskeren har kunnet lese seg opp på detaljene fra Hafnia-brannen i ca. 

en uke, før han innleder det 3. avhøret av Solbakke. Bevisvurdereren må nå ta høyde for at 

etterforskeren kjenner Hafnia-brannens detaljer.  
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I sitt resyme av saken, datert 24.02.1988 s. 7, skriver etterforskeren følgende: 

 

 
 

Avhøret vi nå skal analysere (11.12.1986) er bilag E-3.  

 

Etter mitt syn ordlegger etterforskeren seg noe klodset i utraget fra resymeet ovenfor. Han 

skriver at de to først avhørene ble gjennomført «..uden, at jeg havde kendskap til sagen 

overhovet». Det skal selvfølgelig stå «saksdokumentene». Saken kjente han utmerket godt. Alle 

danske personer på hans alder kjenner Hafnia-saken godt. Den var et nasjonalt traume i lang 

tid. I tillegg var etterforskeren politi (siden 1967), etter hvert med spesialinteresse for 

brannsaker. I boken Rejesholdets historie (2014) blir han omtalt som «den legendariske 

brandekspert». Det er åpenbart at han hadde kjenskap til saken.  

 

Som vi allerede har sett, var etterforskeren opptatt av Hafnia-brannen, lenge før Erik Solbakke 

tilsto den.   Hvor godt han kjente sakens detaljer, før han leste seg opp på saksdokumentene, 

kan vi bare spekulerer i.  

 

Anbefaling 17. Hvor godt kjent var det i det danske samfunnet generelt, og i politiet spesielt, at 

brannen på Hafnia oppsto på 2. sal? Måtte man ha inngående kjennskap til saksdokumentene 

for å vite det, eller var det allment kjent?  

 

Uansett, vi skal tilbake til avhøret av 11.12.1986 – og nå kjenner etterforskeren definitivt sakens 

detaljer.  

 

Erik Solbakke er som vanlig villig til å forklare seg uten advokat.  

 

Solbakke beskriver hvordan Hafnia hotell så ut. Jeg minner igjen om at Solbakke i et halvt år 

har vært klar over etterforskeren var interessert i denne brannen – helt siden kjøreturen rundt i 

København da etterforskeren viste Solbakke hotellet.  

 

På side 5 opplyser Solbakke at «det ikke var lys hele tiden» da han sto utenfor hotellet og 

betraktet brannen han nettopp hadde forårsaket. At lyset forvant etter at brannbilene ankom. 

Det stemmer jo – men dette er ikke unike opplysninger for politietterforskeren. Det vet han 

godt, jfr. brannrapporten fra de originale dokument i saken.  
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Det er noe kunstig og påtakelig med det hele: Ifølge forklaringen, står Solbakke nå utenfor 

hotellet som brenner. Om vi legger Solbakkes forklaring til grunn, står han nå på gaten utenfor 

og ser en vanvittig dødsbrann utvikle seg. En katastrofe uten sidestykke: Mennesker skriker fra 

balkongene, døde bæres ut, andre blir reddet ut. Et vanvittig senario som Solbakke selv skal ha 

forårsaket. Også, på åpent spørsmål om hva Solbakke registrere mens han sto der, så er noe av 

det første han nevner at lyset på gaten slukket.  

 

Jeg synes det virker meget påtakelig. Uansett, dette var kjent for politiet og således ikke unike 

opplysninger. Med etterforskerens ledende avhørsstil, ser jeg ikke bort ifra at disse 

opplysningene kan ha smittet over på Solbakke. Bevisst eller ubevisst. Et ledende spørsmål, 

også er det gjort. For eksempel: «La du merke til at gatebelysningen slukket?».  

 

Jeg understreker at jeg på dette punktet ikke har funnet konkrete opplysninger om et slikt 

ledende spørsmål her, og uten lydopptak blir det vanskelig å undersøke videre. Men, som anført 

ovenfor, vet vi at etterforskeren er tilbøyelig til å stille ledende spørsmål – og det om sentrale 

tema. At ledende spørsmål ikke protokolleres, er ikke uvanlig – hverken i danske eller norske 

politiavhør (Jakobsen 2007 s. 79-80, Justisdepartementet 2003). Men – og som vi skal se senere 

i tilknytning til etterforskningen av drapet på Fanø - er etterforskeren som avhørte Solbakke 

sågar tilbøyelig til å vise bilder fra åstedet, for deretter å avhøre Solbakke om detaljer fra det 

samme åstedet. At dommeren senere legger detaljene til grunn i sin dom, er kanskje det 

skumleste i hele prosessen.  

4.5.3 Avhør nr. 3 – 16.12.1986 

I motsetning til tidligere avhør, forteller Solbakke nå at han gikk inn i en heis, men at han bare 

kikket på den, før han gikk opp trappen. Solbakke har forklart at resepsjonisten sto på sin plass 

i resepsjonen. Hvorfor så ikke resepsjonisten denne merkelige fyren som midt på natten gikk 

inn i heisen, tittet på den, gikk ut av den, og deretter forsvant opp trappene? Det oppsto jo en 

brann like etter. 

 

Jeg er kjent med at resepsjonisten har forklart at han gikk runder rundt i hotellet, og at han 

således ikke alltid var på plass i resepsjonen. Men, Solbakke forklarer jo at han så 

resepsjonisten. Det virker merkelig.  

 

I tilknytning til granskningene av straffesakene mot Sture Bergwall, fant journalister, 

statsadvokater og senere alle granskerne, det påfallende at Bergwall ikke var registrert, hverken 

i egen person, eller som «ukjent, uidentifisert man» i noen av de originale saksdokumentene. 

Heller ikke bilene han påsto å ha benyttet, var registrert. Ikke i noen av drapene han tilsto å ha 

begått var det spor etter ham - og det til tross for at tusenvis av vitner var avhørt. Åstedene var 

finkjemmet for spor. Aldri noe som pekte mot Bergwall.  

 

Den samme følelsen melder seg når jeg leser straffesakene mot Solbakke. Ikke bare skal han ha 

tent på 30 åsteder – uten å ha blitt registrert, hverken som vitne eller mistenkt. Meg bekjent er 

han heller ikke identifisert gjennom signalement som «den mystiske mannen som forlot åstedet, 

rett før brannen ble oppdaget», «den syklende, uidentifiserte mannen», eller lignende. Og det 
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til tross for at Solbakke forklarer at han som regel oppholdt seg relativt lenge på åstedene. Han 

onanerte seg jo til utløsning, så å si hver gang. Men ingen har sett ham.  

 

Anbefaling 18. Da det påtagelige fraværet av spor etter Bergwall i de originale sakene ble 

etterforsket, fant man i noen av sakene at Bergwall befant seg andre steder i Sverige enn der 

drapene ble begått. Jeg kjenner ikke sakskomplekset mot Solbakke like godt, men jeg vil 

anbefale at det påtagelige fraværet av vitner og andre spor vies oppmerksomhet, og undersøkes 

grundig. Er Solbakke tilstrekkelig alibisjekket? 

 

Avhør nr. 3, 16.12 fortsetter. Solbakke endrer sin forklaring 

I motsetning til tidligere, forteller Solbakke nå at han gikk inn i et rengjøringsrom på hotellet. 

Ut ifra de originale politidokumentene, vet etterforskeren at rengjøringsrommet stemmer mye 

bedre enn gangen som arnested for brannen. Det Solbakke nå forklarer, må holdes opp i mot 

det han forklarte for to uker siden (1. desember). Da forklarte Solbakke at han tente på i en av 

gangene på hotellet. Enten med avis eller bensin. Deretter onanerte han i gangen og forlot 

hotellet. Nå, to uker senere, endrer han forklaringen (s. 8):  

 

 
 

Etterforskerens språk virker påfallende. «Han svarede spontant og promte». Uansett, det er 

seansen som følger som gjør meg mistenkelig. Etterforskeren ber Solbakke beskrive 

rengjøringsrommet «om han kan huske helt nøjagtig, hvad der stod der».  Etter 13 ½ år er det 

umulig å huske perifere detaljer. Det burde etterforskeren forstå. Solbakke svarer uanset: 

«Køkkenruller, toiletpapir, servietter, skurepulver – også til toiletter, gulvspande, gulvklude, 

gulvskrubber, kost og sådan en vogn man kører spande og det der på”.  

 

Dette er perifere detaljer som Solbakke umulig har innkodet, lagret og bevart i sitt minne i over 

13 år. Enten så dikter Solbakke det hele opp, eller så gjetter han ved å hente frem detaljene fra 

sitt semantiske minne – altså hva man typisk finner i et rengjøringsrom. En annen mulighet er 

at Solbakke svarer på ledende spørsmål, eller at han har han fått informasjon i forkant eller 
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under avhøret, muntlig eller billedlig. Dersom vi skal holde opp hypotesen (som politi og 

domstolene åpenbart har gjort), nemlig at Solbakke har innkodet og lagret de perifere detaljene 

i over 13 år, må vi stille oss spørsmålet: 

 

Hvorfor forklarte Solbakke for noen dager siden at han satte ild med aviser eller benzin i 

gangen? Ifølge denne politiforklaringen husker han jo dette «fotografisk», med toalettpapir og 

alt. Det er ett eller annet som ikke stemmer. Dersom minnet hans er så ekstraordinært, hvorfor 

forklarte han noe helt annet for et par dager siden? Uansett, dette burde i det minste 

etterforskeren undersøke, men som vanlig, forbigås det hele i stillhet. 

 

Etterforskeren gir seg ikke, og ønsker flere detaljer fra avfallsrommet.   

 

 
 

Igjen er etterforskerens språk påtagelig. Av avhørsrapporten fremgår det at Solbakke forklarer 

at det sto en affaldspose i rommet. Hvordan disse opplysningene kom frem, vet vi ikke. Men 

hadde opplysningene kommet spontant, ville vi trolig fått vite det – om man følger logikken i 

protokolleringen. At posen var av papir, det husker Solbakke (etter 13 ½ år) tilsynelatende 

meget godt. Den opplysningen «udbrydes spontant». 

 

Solbakke kan ikke huske om han tente på med bensin eller aviser, men gulvskrubber og noe 

som ligner køkkenbord, inne på et vaskerom; det husker han. Sett i sammenheng fremstår det 

hele som vitnepsykologisk vanskelig å forstå. 

 

Det som bekymrer meg mest, er at etterforskeren velger å la det hele forgå i stillhet. Uten å 

spørre om hva årsaken er til at Solbakke nå har skiftet sin forklaring – og det om hvordan han 

faktisk utførte sin forbrytelse - , avsluttes avhøret.  

 

Jeg minner om bekreftelsesfellenes lumske egenskaper. Fra kapittel 3.4.6 om 

Beslutningspsykologi husker vi at mennesker, inkludert politietterforskere, etter at vi har gjort 

oss opp en formening, ubevist søker etter informasjon som bekrefter våre antakelser. Ennå 

skumlere: Vi har en tendens til å ignorere eller bortforklare informasjon som ikke passer inn.  

 

Det er ikke uvanlig at en politietterforsker bestemmer seg for å utsette kritiske spørsmål til sine 

vitner eller mistenkte - gjerne til neste avhør. Men jeg har lest de neste avhørene. Solbakke blir 

aldri spurt om hvorfor han endrer sin forklaring. Hverken på dette, eller andre kritiske tema. Og 

dette er et kritisk bevistema. Det handler om hvordan han faktisk utførte forbrytelsen.  
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En ting er at etterforskeren tilsynelatende ikke ønsker svar på dette sentrale spørsmålet. I beste 

fall har han glemt det, men det tviler jeg på. En helt annen ting er at dommeren anfører som et 

sentralt premiss i sin dom, at Solbakke har forklart seg konsistent gjennom hele 

etterforskningen. Det stemmer rett og slett ikke. Solbakke vingler og skifter forklaringer – og 

det på sentrale bevistema. 

 

Politiets resyme av avhøret 

Det er mye som tyder på at domstolene – i alle fall på dette punktet – er holdt blinde. Det er i 

så fall svært alvorlig. Det som indikerer og underbygger hypotesen om at domstolene ikke har 

fått opplysninger om den endrede forklaringen på dette punktet, er (i tillegg til at domstolene 

opplyser i sine domspremisser at Solbakkes forklaring hele tiden har vært konsistent), at 

etterforskeren i sitt Resyme av saken, hopper over og ignorerer det faktum at Solbakke endret 

sin forklaring. Utdraget nedenfor er hentet fra side 7 i etterforskerens Resyme rapport.  

 

 

 
 

 

Resymeet er knyttet til bilag E-3 og omhandler det 3, 4 og 5 avhøret (11. 16. og 19. desember 

1986).  I dette resymeet får vi en relativt detaljert redegjørelse av hvor Solbakke tente på. Det 

interessante i denne anledning, er å lese den samme etterforskerens resyme av E-2 – altså 

avhøret forut for disse. I selve avhøret (nr. 2 - E-2), får vi jo vite hva Solbakke forklarte om 

selve ildspåsettelsen, før etterforskeren fikk saksdokumentene. Vi husker at Solbakke da 

forklarte at han brukte bensin eller aviser, og at han tente på i en av hotellets ganger, og at han 

onanerte der. Men, hva står det i etterforskerens resyme om dette (s. 4)? 

 

 
 

 

Videre (s. 4): 
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Ingenting. I motsetning til sitt resyme av avhørene etter (som passer bedre med de originale 

dokumentene), nevnes ikke hva Solbakke forklarte om selve ildspåsettelsen. Avis, bensin og 

gang – det er tilsynelatende ikke viktig.  

 

Når jeg leser Resymeet i sin helhet, ser jeg at det er Solbakkes senere forklaringer som 

presenteres. Det vil si de forklaringene som (til slutt) passer med sakens originale dokument. 

Det som Solbakke forklarte underveis – og som ikke passet så godt – nevnes i hovedtrekk ikke. 

 

Vi skal senere se at dette ikke er et enkeltstående tilfelle av hva som rapporteres videre fra 

avhørene gjennom etterforskerens resyme-rapport. Snarere tvert imot. Jo nøyere jeg studerer 

avhørsprotokollene og sammenholder opplysningene fra avhørene, med opplysningene som 

etterforskeren velger å videreformidle, ser jeg et mønster.  

 

Dette er svært alvorlig, og forteller meg at etterforskeren er tilbøyelig til å presentere 

informasjon «som passer», og ignorere informasjon som «ikke passer».  

 

Jeg tror ikke det er korrupsjon «i den gode saks tjeneste», altså at etterforskeren bevisst har 

forfalsket sine resyme. Jeg tror snarere det er et kraftig utslag av bekreftelsesfellenes skumle 

egenskaper.  

 

Anbefaling 19. En granskning av straffesakene mot Erik Solbakke må rette særlig 

oppmerksomhet inn mot informasjon som indikerer at tilståelsene inneholder informasjon som 

ikke stemmer overens med sakens originale dokumenter, og om denne informasjonen i så fall 

er løftet frem for forsvareren, anklagermyndigheten og særlig domstolene.  

4.5.4 Avhør nr. 4 – 19.12.1986  

Avhøret innledes med at Solbakke får opplest sin forklaring fra 11.12.1986, og at han godtar 

forklaringen som sin egen. På nytt blir Solbakke forskriftsmessig gjort kjent med sine 

rettigheter. Som vanlig er han villig til å forklare seg uten forsvarer.   

 

Istedenfor å høre med Solbakke om hva forklaringen kan være til at han først fortalte at han 

satte fyr på gangen, men at han i sist avhør endret dette til vaskerommet, retter etterforskeren 

en rekke spørsmål inn mot affaldsposen.  Hvor sto affaldsposen?  Kikket han ned i posen? 

Hvordan så affaldsposen ut? Var det noe i posen? Solbakke får med andre ord klare signaler fra 

etterforskeren om at denne posen er sentral/interessant. Deretter står det skrevet: 

 

«Han satte herefter ild til affaldsposen med medbragte tændstikker».  
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Solbakke forklarer videre at han ikke hadde bensin med. Så onanerte han i rengøringsrommet, 

fikk utløsning og forlot hotellet. I dette avhøret husker han at det sto to personer og pratet med 

«ejeren» ved resepsjonen. Han husker ikke hvilke kjønn personene hadde.  

 

Da Solbakke kom ut, stilte han seg på fortauet på den andre siden av gaten og betraktet brannen. 

Det kom røyk, mennesker kom til vinduene, politi, brannbiler og andre folk. Så blir Solbakke 

spurt om han pratet med noen på utsiden. Det mener han, at han ikke gjorde:  

 

 

 
 

Solbakke kan ikke huske om han dro hjem til sine foreldre etter brannen. Han husker ikke hvor 

han dro. Rent vitnepsykologisk er det mer plausibelt at man - etter å ha satt fyr på et hotell og 

drept en rekke mennesker (Solbakke skal ha sett døde bli båret ut) - vil kunne huske at man 

kviet seg for å dra hjem og møte sine foreldre. Men ikke Solbakke. Dette husker han ikke noe 

av.  

4.5.5 Avhør nr. 5 – 06.01.1987 

Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han villig til å 

forklare seg uten forsvarer tilstede.  

 

Etterforskeren stiller innledningsvis en rekke spørsmål om Solbakke og hans foreldre. Mer 

konkret; om han forteller dem om sine brannstiftelser. Solbakke bekrefter at det gjør han, men 

han forteller ikke hvor han har tent på. Bare at han har satt ild et sted. Et unntak var brannen på 

ASP-Holmblad stearinfabrikk. Den innrømmet han ovenfor sine foreldre. I og med at han var i 

Helsingør, skal foreldrene ha spurt ham direkte, om det var ham. Noe han bekreftet.  

 

Etterforskeren fortsetter å grave om dette temaet. Er Solbakke sikker på at han har fortalt sine 

foreldre om brannene. Ja, det er han. Deretter avsluttes avhøret.  

 

4.5.6 Avhør nr. 6 – 12.01.1987 

Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han villig til å 

forklare seg uten forsvarer tilstede.  

 

Flere perifere detaljer fra rengøringsrummet 

Etterforskeren innleder med å spørre etter flere detaljer fra rengøringsrummet. Solbakke husker 

et bord, og «visst nok» noen stoler. Bordet er etterforskeren interessert i, og spør om flere 

detaljer.  
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Det virker ikke som om etterforskeren tenker over at det er 13 ½ år siden Solbakke skal ha vært 

i rommet. Rent vitnepsykologisk fremstår utspørringen nærmest absurd. Dette er perifere og 

ubetydelige detaljer. Dersom de i det hele tatt ble innkodet, er det nærmest utenkelig at de er 

lagret og bevart i minnet. Men, Solbakke har tilsynelatende informasjonen lagret i sin 

hukommelse. Beskrivelsen av bordet utvikles til et kjøkkenbord, fordi det var en vask i det.  

 

Igjen vil jeg oppfordre leseren om å tenke seg tilbake til et rom du vet du var i for ca. 14 år 

siden. Et rom du var i èn gang, i noen minutter. Et rom du aldri har vært i før eller siden. Når 

du har funnet frem til et slikt rom, forsøk så å beskriv rommet for deg selv.  

 

Den eneste mulighet vi har til å huske perifere detaljer, er dersom vi, for det første, retter spesiell 

oppmerksomhet mot perifere detaljer under innkodingen, og deretter gjennom årene som går, 

stadig tenker på situasjonen. For eksempel ved å repetere detaljene, ser dem for oss, minner oss 

selv på hva vi så og opplevde. Selv da vil minnet etter all sannsynlighet overskrives og endres 

– og definitivt om perifere detaljer.  

 

Men, ok: la oss si at Solbakke hadde et «fotografisk minne» og stadig repeterte minuttene som 

gikk med på rengøringsrummet da han tente på. Om han var pyroman og nøt disse øyeblikkene, 

er det kanskje en plausibel hypotese. Men, hvorfor husket han da fullstendig feil i de første 

avhørene?  Jeg finner ingen plausible forklaringer til at Solbakke bevisst forklarte seg uriktig. 

Hva skulle motivet være for å innrømme brannen, men samtidig presentere falske opplysninger 

om hvor og hvordan du tente på?   

 

Det er ikke uvanlig at en mistenkt innrømmet å ha drept sin kone i raseri, la oss si med «et par 

knivstikk», for deretter erkjenne på et senere tidspunkt at det nok var ham som stakk offeret 25 

ganger – etter å ha blitt gjort kjent med resultatene fra obduksjonsrapporten. Det ble rett og slett 

for vanskelig å beskrive alle stikkene. Kanskje har han forsøkt å fortrenge det hele for seg selv. 

Det kan man forstå. Men, hva skulle motivet til Solbakke være? Jeg kan ikke se noe motiv eller 

forsvarsmekanisme som skulle tilsi at det var enklere for ham å innrømme ildspåsettelse og 

onanering i gangen av hotellet, holdt opp imot rengjøringsrommet.  

 

Den eneste plausible forklaringen jeg kan tenke meg, er at Solbakke kan ha glemt detaljene om 

hvor i hotellet han fyrte opp i det første avhøret. Men, hvordan kan han da, 14 dager senere 

plutselig ha fått et «fotografisk minne» som inkluderer toalettpapir, koster osv.?  

 

Under etterforskningen av Sture Bergwall måtte politiets etterforskere komme opp med en 

forklaring til hvorfor Bergwall til stadighet bommet på detaljene i de innledende avhørene i de 

ulike sakene. Politiet fikk i den anledning «hjelp» av en psykolog som presenterte teorien om 

«beviste avvikelser», (medvetne avvikelser). Teorien gikk ut på at Bergwall bevisst tilsto feil, 

fordi han måtte beskytte seg selv mentalt. Det ble for traumatisk for ha å gi de riktige detaljene. 

Derfor avvek ham fra sannheten, bevisst. Alle som har undersøkt og gransket de omgjorte 

straffesakene, konkluderer med at forklaringsmodellen (bevisste avvikelser) var et utslag av 

bekreftelsesfellene som preget etterforskningen. For etterforskerne ble teorien om Bergwalls 
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«bevisste avvikelser» en måte å (bort)forklare det faktum at Bergwall kun fikk «de unike 

detaljene på plass», etter flere og repeterte avhør med den samme etterforskeren i alle sakene.108  

 

Møtte Solbakke andre enn resepsjonisten på sin vei ut? 

Etter spørsmålene om detaljene fra rengjøringsrommet, beskriver etterforskeren hva Solbakke 

forklarte videre. På vei ut av hotellet, forklarer Solbakke at resepsjonisten sto og pratet med to 

personer.  

 

Usikkerheten om han møtte noen på vei ut – en usikkerhet som Solbakke har uttrykt i tidligere 

avhør, den er nå borte. Nå er det blitt til et faktum at resepsjonisten sto og pratet med to personer. 

Utviklingen i Solbakkes forklaring passer nok politiet godt: Av de originale dokumentene 

fortalte jo resepsjonisten at han sto og pratet med to gjester rett før brannen ble oppdaget. En 

kvinne og en mann.  

 

Etterforskeren er interessert i dette temaet. Det forstår nok Solbakke, i og med at etterforskeren 

stadig kommer tilbake til det. Nå følger etterforskeren opp med et ledende, alternativtgivende 

spørsmål: Var de to personene to menn eller to kvinner? Etterforskeren protokollerer Solbakkes 

svar: «Jeg mener, at det var en mand og en kvinde», men han er ikke helt sikker.  

 

Solbakkes forklaring endrer seg, sakte, men sikkert og stemmer bedre og bedre med sakens 

originale dokumenter. Jeg begynner for alvor å undre meg hva årsaken kan være til at 

endringene hele tiden går den ene veien, og ikke den andre? 

 

Utviklingen er påtakelig, og en analyse av hvordan etterforskeren videreformidler utviklingen 

av dette bevistema i sine resyme, avdekker det samme mønsteret som ved selve ildspåsettelsen: 

Nedenfor ser vi hvordan etterforskeren ikke bare ignorerer utviklingen og skifte i Solbakkes 

forklaring, men også at etterforskerens resyme er direkte feil og misvisende. 

 

Årsaken til at dette tema ble viktig for politiet, er at de vet fra originaldokumentene, at 

resepsjonisten traff to gjester på vei inn i hotellet, omtrent samtidig som brannen ble oppdaget. 

Om Solbakke kan fortelle at han så dem, så vil det styrke hans tilståelse. Men, hva har han 

egentlig forklart om dette så langt – og hvordan videreformidles utviklingen i resymeet? 

 

Fra avhør nr. 1 – 1.12.1986  

Solbakke blir direkte spurt om han møtte noen da han forlot hotellet. Solbakke svarer at 

resepsjonisten (ejeren) satt fortsatt i resepsjonen. Videre står det skrevet at Solbakke «… mener 

at kunne huske, at der kom nogen ind på hotellet, da han forlod dette, men han er ikke sikker». 

 

Fra avhør 4 – 19.12 (E-3) 

I dette avhøret husker han at det sto to personer og pratet med «ejeren» ved resepsjonen. Han 

blir direkte spurt, men kan ikke huske hvilke kjønn personene hadde. 

 

 
108 Se evt. kapittel 5.6 til 5.8 i Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015 om «medvetne avvikelser». 
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Hva skriver så etterforskeren i sine resyme fra disse avhørene (E-3) om nettopp dette temaet? 

Fra side 7 i resymeet:  

 

 

 
 

For det første har etterforskeren her foregrepet utviklingen av Solbakkes forklaring på dette 

punkt. Det var, som anført ovenfor, ikke før avhøret av 12.01.1987 at Solbakke – etter alternativt 

givende spørsmål, at Solbakke endelig svarte at han «…mener, at det var en mand og en 

kvinde», men han er ikke helt sikker. 

 

Etterforskeren nevner ikke at Solbakke i flere avhør ikke har kunnet huske hvilket kjønn disse 

to personene har. Han nevner heller ikke at Solbakke hele tiden har vært usikker på om han 

faktisk møtte noen i det hele tatt. Da blir det feil og direkte misvisende å skrive at Solbakke 

«bemærket» at «ejeren stod og talte med 2 personer – vist nok en mand og en dame». Det er 

ikke noe Solbakke har «bemerket». Opplysningene er et resultat av en lang rekke med spørsmål, 

som endelig faller på plass i avhør nr. 6. Selv her er Solbakke fortsatt usikker, men den 

usikkerheten utraderes i etterforskerens resyme.  

 

Anbefaling nr. 20. Jeg har forstått det slik at det ikke ble ført noen eksterne vitner under 

rettssaken mot Erik Solbakke. Dommeren refererer til «de forsiktige» politiavhørene, så jeg 

regner med at etterforskeren vitnet. En granskning av saken må kartlegge om det var Resymeet 

etterforskeren presenterte for domstolene.  

 

Gatelyset 

Solbakke forklarer at han går ut, også kommer forklaringen med gatelyset som forsvinner, like 

påtakelig som sist: 
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Jeg får det ikke til å stemme. Ifølge forklaringen, står Solbakke nå på utsiden av hotellet og 

betrakter infernoet som utspiller seg. Så blir han bedt om å beskrive hva han ser. At det henger 

mennesker ut av vinduene og skriker desperat etter hjelp, det husker han tilsynelatende ikke – 

han finner det viktigere å fortelle etterforskerne at lyset i gaten slukket – og det skal være hans 

«spontane» utsagn om hva han så og opplevde. Skrik, røyk, ild, kaos, desperasjon og død: 

Istedenfor velger Solbakke, tilsynelatende tilforlatelig og «spontant» å gjenta det trivielle, 

nemlig at lysene i gaten gikk ut. 

 

På spørsmål, opplyser Solbakke på nytt at han ikke husker hva han gjorde etterpå – om han dro 

hjem, eller hva.   

 

Han har altså stått og sett at døde kropper bæres ut – desperate folk står i vinduene og venter på 

å bli reddet ut – av en brann han har satt på – men om han gikk hjem til sine foreldre og fortalte 

om det, det husker han ikke.  

 

Solbakke, som nok forstår at etterforskeren er interessert i dette temaet, ender opp med å 

helgardere seg: Han kan ikke utelukke at han har fortalt om Hafnia-brannen til sine foreldre, 

«men han husker det ikke» 

 

Rent vitnepsykologisk henger dette ikke sammen. Det er opplagt at dersom du nettopp har drept 

mange mennesker – nærmest se dem dø foran øynene dine, så er det nærliggende å tro at du 

husker om du har fortalt det til dine foreldre eller ikke. 

 

At mennesker døde skal Solbakke ha fått med seg. Han så dem bli båret ut med «hvite lakener 

over seg». 

 

Anbefaling 21. En helt sentral del av bevisanalysen av Solbakkes tilståelser, retter seg inn mot 

persepsjon og minnepsykologi. Solbakke hadde en IQ på 70. Hadde han andre diagnoser som 

påvirker hans hukommelse?  
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Hukommelsen hans er beskrevet som «merkverdig» og nærmest fotografisk. Men, da må den 

også ha vært svært selektiv og, ja: merkverdig på alle måter. Var den det? Solbakke lever ikke 

lenger, men det finnes flere psykiatriske utredninger av ham. Jeg vil tro at det også finnes 

ekspertise som kan si noe generelt om hukommelsen til mennesker med kognitive utfordringer 

som Solbakke hadde. Av domspremissene fremgår det at det er nettopp detaljene som gjør hans 

tilståelse troverdig. Det vitnepsykologiske perspektivet er ikke drøftet i domspremissene. Det 

burde de åpenbart ha vært. Spørsmålet er sentralt og bør utredes.   

4.5.7 Avhør nr. 7 – 13.01.1986  

Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han villig til å 

forklare seg uten forsvarer tilstede. 

 

På spørsmål fra etterforskeren, forteller Solbakke at han mener det var noen få mennesker på 

gaten da han kom ut av Hotellet – men han husker ikke med sikkerhet. Han husker at det kom 

en TAXA. Så kom politiet. Så kom brannvesenet.  

 

Ble Solbakke kontaktet av politiet på utsiden? 

Deretter blir Solbakke stilt et ledende spørsmål. For Solbakke et tilsynelatende trivielt spørsmål, 

men som vi straks skal se, blir dette et viktig tema etter hvert.  (s. 17): 

 

 
 

I motsetning til perifere detaljer om toalettpapir og skurekoster, ville jeg ikke ha noen problemer 

med å tro at Solbakke kunne ha husket det, dersom han ble kontaktet av politiet på utsiden: 

Døde mennesker bæres ut, og du vet at det er du som har forårsaket det hele – også kommer 

politiet og tar kontakt mens det hele pågår. Det kan godt være traumatisk nok til å feste seg i 

hukommelsen for resten av livet. Uansett, det kan Solbakke «slett ikke huske noe om».  

 

Solbakke forklarer at han sto lenge på åstedet, men forlot det før det ble lyst.  

 

Solbakke husker ikke hvor han dro, men at han nok dro hjem. Og at han i så fall tok toget. Nå 

legger etterforskeren opp en avhørstaktikk, der han får Solbakke til å fastholde at han har fortalt 

sine foreldre om brannen – ved å påstå at Solbakke fortalte det i sist avhør.  

 

Etterforskeren foreholder altså at Solbakke i sist avhør skal ha forklart at han fortalte om 

brannen til sine foreldre. Det stemmer ikke i henhold til mine analyser av avhørene.  
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Fra avhør nr. 6 – 12.01.1986, s. 16 

 

 
 

Solbakke får et ledende spørsmål og svarer at han ikke vil utelukke at han kan ha fortalt det til 

sine foreldre, men husker ikke å ha gjort det.   

 

Fra avhør nr. 7 – 13.01.1986, s. 18 

 

 
 

Det Solbakke ikke kunne huske å ha gjort, vrenges av etterforskeren, og da bekrefter den sårbare 

mannen det etterforskeren legger til grunn. Å presentere falsk informasjon under avhør er en 

kjent, men meget skummel taktikk. Metoden er lovlig i USA, men ulovlig i de aller fleste 

europeiske land. I avsnittet som følger, står det skrevet (s. 18) 

 

 

 
 

Jeg vet ikke hva som står i rapport av 6. januar 1987, med påtegning av 13. januar 1987. Med 

det som forbehold, er konklusjonen min at politietterforskeren her leder Solbakke inn i en 

forklaring ved svært tvilsomme avhørsmetoder. Vi så tilsvarende teknikker i Bergwall-saken, 

der politiets avhører ledet Bergwall ved å henvise til noe han skal ha forklart tidligere, men som 

senere analyser avdekket ikke stemte.109 

 

Det sentrale domspremisset mot Solbakke, nemlig at politiets avhører har gått meget forsiktig 

frem, og at det ikke er stilt ledende spørsmål, er feil.  

 

 
109 Se for eksempel kapittel 12 i Riksadvokatens publikasjoner nr.3/2015 
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4.5.8 «Avhør nr. 8, 9 og 10»  

- Egenrapport datert 21.01.1987 etter «uformelle samtaler» med Solbakke 

 

Denne rapporten bekrefter det jeg har mistenkt – og påpekt tidligere min rapport. I trå med 

rådende avhørskultur i Danmark på denne tiden (se kapittel 4.1), foregikk det – innimellom alle 

avhørene – en rekke «uformelle samtaler» mellom etterforskeren og Solbakke.  

 

Ifølge rapporten av 21.01.1987 skal Solbakke ha gitt opplysninger til etterforskerken om «flere 

av ham påsatte branner» den 15. 19. og 20. januar 1987.  

 

Temaet for disse «uformelle samtalen» skal ha vært at Solbakke i noen av disse brannene skal 

ha visst at det var folk til stede da han tente på. Det fremgår sågar at Solbakke er foreholdt at 

etterforskeren stiller seg tvilende til at Solbakke skal ha visst at det var folk tilstede. Med andre 

ord er det ikke bare stilt spørsmål til ulike brann-saker, etterforskeren har bekjentgjort at han 

stiller seg tvilende til Solbakkes forklaringer – åpenbart for å få Solbakkes kommentar til 

etterforskerens antakelser. Fult avhør, altså. 

 

Under disse «uformelle samtalene» er Solbakke gjort kjent med at politiet er av den oppfatning 

at det han nå forklarer, ikke lyder sannsynlig – ut i fra hans tidligere forklaringer. Dette er hva 

man kaller konfrontasjonsavhør – der avhøreren stiller seg tvilende til det mistenkte sier – og 

gjør det klart.  

  

Det er ikke perifere eller ubetydelige detaljer Solbakke avhøres om. Temaet for disse 

«uformelle samtalene» retter seg åpenbart inn mot subjektivt forsett. Forsett (subjektiv skyld) 

er, både moralsk og ikke minst juridisk sett, et av de mest alvorlige temaene i enhver straffesak 

– ikke minst brannsaker  (hva tenkte brannstifteren da han tente på – forsto han at folk kunne 

dø etc). Og dette har politiet, så langt jeg kan se, altså funnet riktig å gjøre gjenstand for 

«uformelle samtaler». Uten rettigheter, uten forsvarer til stede.  

 

Andre får vurdere, men som anført i kapittel 4.1, er jeg av den oppfatning at slike samtaler 

åpenbart er å anse som avhør etter loven. Dersom jeg har rett, er de i tilfelle ulovlige. 

 

Utfallet av de «uformelle samtalene» er uansett at det nå tegnes et bilde av Solbakke som en 

lystmorder: At alle brannene han tidligere er dømt for, var forsøk på å gjenskape helvette fra 

Hafnia. Underforstått – at Solbakke likte så godt å se døde mennesker bli båret ut fra hotellet, 

at brannene han skal ha påsatt i ettertid, har vært forsøk på å gjenskape følelsen.  

 

Jeg får igjen assosiasjoner til straffeprosessene mot Sture Bergwall, der hans morbide fremferd 

og personlighet som «seriemorder» ble verre og verre, ettersom etterforskningen skred frem. 

Så viste deg seg jo, at Bergwall altså ikke hadde begått noen av de 30 drapene han tilsto falskt. 

Som i prosessene mot Solbakke, skjedde også mye av utviklingen av Bergwalls tilståelser i 

«uformelle samtaler» med etterforskeren.  
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4.5.9 Avhør nr. 11 – 26.01.1987 

Solbakke blir nå forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han villig til å 

forklare seg uten forsvarer tilstede. 

 

Motivet for brannene 

Hele avhøret dreier seg om de samme tema som etterforskeren allerede har pratet med i de 

«uformelle samtalene». Slik jeg forstår det, sparker Solbakke her delvis bein under hva han 

tidligere har anført som motiv for sine branner. Det virker som etterforskeren ser det samme – 

altså at det motivet som ble lagt til grunn da Solbakke ble dømt for 27 branner, nå ikke lenger 

opprettholdes – i alle fall ikke fult ut - av Solbakke.  

 

På sett og vis forandrer dette alt. De nye opplysningene om at Solbakke har forsøkt å gjenskape 

Hafnia-brannen i sine etterfølgende ildspåsettelser, får jo «tilbakevendende kraft». Fram til nå 

har jo Solbakke forklart – og blitt trodd på – av politi og rettsoppnevnte psykiatere – at han har 

tent på en rekke branner, fordi flammene tenner ham seksuelt. Han har jo onanert på så å si 

hvert eneste åsted. Fått masse orgasmer av flammene. Nå er motivet noe annet – og det er skapt 

i «uformelle samtaler» med politiet – mellom avhørene. Dette begynner å ligne en uryddig 

prosess, uten notoritet. I dette avhøret kommer det nye motivet til uttrykk slik (s. 2): 

 

 
 

Og slik (s. 3): 

 

 
 

 

Etterforskeren gjentar at Solbakke ikke må si noe som ikke er sant – og det forstår jeg godt. At 

hele prosessen for meg nå tegner seg som uryddig og merkverdig, er det faktum at sakens 

dommer fremhever som et av sine viktigste domspremisser at politiet aldri har tatt Solbakke i 

en eneste løgn. Dette er ikke et trivielt tema – dette er motivet for det hele, og nå kan det virke 

som det er fullstendig endret.  
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Saken har tatt en relativt dramatiske vending (endret motiv), hvor det i de siste avhørene er 

skapt et monster som vi se folk brenne – og det monsteret er skapt av politiet i uformelle 

samtaler med den tilbakestående mannen – uten rettigheter, uten forsvarer. Etterforskeren følger 

opp med en del naturlige spørsmål i det etterfølgende, formelle avhøret. Spørsmål som kunne 

gi svar på hva en slik kaldblodig, ekstrem brannmorder tenker. Men, det kan Solbakke ikke 

svare på. Solbakke blir blant annet spurt om hvordan han har valgt ut sine åsteder (for sine 

bestialske tanker), hva han har kikket etter i sine utvalg osv. Solbakke aner ikke.  

 

Solbakke har nå tilsynelatende viklet seg inn i selvmotsigelser – og det påpeker etterforskeren. 

Etterforskeren får ikke noe svar. – og det er kanskje ikke så rart. Især ikke om man tillater seg 

selv å holde opp hypotesen om at alt er bare oppspinn. 

 

For meg virker det som om etterforskeren forsøker å få Solbakke til å endre/tenke seg om/trekke 

tilbake det han nå forklart om sitt motiv, blant annet med å påpeke selvmotsigelser, men 

Solbakke står ved sitt.  

 

Hva skriver så etterforskeren om denne utviklingen i sine resyme? Rapporten av 21.01.1987 

om de «uformelle avhørene», og det etterfølgende «formelle avhøret» den 26.01.1987 har fått 

benevnelsen (bilagsnummer) E-5. Så langt jeg kan se, nevnes ikke Solbakkes endring av motiv 

i etterforskerens resyme her. Derimot omtales motivet under etterforskerens resyme av bilaget 

VIII-1. Slik jeg forstår det, refererer VIII-1 seg til en rapport. Den har jeg i så fall ikke lest. 

Uansett, her beskrives Solbakke sitt «nye» motiv:   

 

 
 

De som kjenner alle straffeprosessene mot Erik Solbakke forstår at dette sparker bein under 

motivet som ble lagt til grunn i den første dommen mot Solbakke. Av dommen som i stor grad 

bygger på politiets avhør og psykiaterens sakkyndige utredelse, diskuteres motivet flere steder. 

Av politiets fremstilling omtales det seksuelle motivet – at Solbakke typisk nok onanerer til 

flammene han har skapt. At enkelte av brannene skal ha forårsaket død, anføres av psykiateren 

som (s. 13): 
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Politietterforskeren har nå et problem. Solbakke har endret sitt motiv – og det med 

tilbakevirkende kraft. Men, som vi straks skal se, retter etterforskeren det hele opp, i et nært 

forestående avhør (01.04.1987). Her kommer det opprinnelige motivet på plass igjen, og når 

det er gjort, trekkes opplysningene inn i resymeet (s. 10 og 11): 

 

 
 

Jeg er usikker på om dommeren har fått det hele med seg. Tilsynelatende ikke, all den tid det i 

domspremissene fremheves at Solbakkes forklaring har vært konsekvent. Det medfører ikke 

riktighet, og det skumle her, er at politiet, gjennom sine gjentagende avhør, bevisst eller 

ubevisst, tar tak i motstrid som dukker opp, og nøytraliserer det i nye avhør.  

 

Anbefaling nr. 22. I lys av informasjonen som her fremkommer: Hva var egentlig Solbakkes 

motiv for alle brannene han påsto å ha påtent?    

 

Onanering og seksuell opphisselse som motiv 

Etter hvert som jeg leste meg opp på avhørene (og dommene) av Erik Solbakke, begynte jeg å 

undre: Hvor vanlig er det egentlig at ildspåsettere onanerer på åstedet i seksuell opphisselse? 

Jeg har aldri arbeidet som brannetterforsker, men som voldsetterforsker i over 10 år har jeg 

etterforsket saker der brann også har vært et tema. Jeg har en oppfatning om at det finnes 

pyromaner som onanerer på åstedet, men jeg vet ikke hvor oppfatningen kommer fra. Jeg har 

ikke lært om det på politiskolen, og ikke var det tema da jeg tok mastergraden min i 

rettspsykologi. Hvor har jeg det fra? Er det en stereotyp oppfatning som stammer fra 

Hollywood-filmer eller tilsvarende? Jeg bestemte meg for å undersøke nærmere.  

 

I tilknytning til den første dommen mot Erik Solbakke, skriver den undersøkende legen 

følgende om motiv og seksualitet (s. 13): 

 

"Der er ingen grund til at betvivle, at ildspsættelser virker sexuelt stimulerende på ham. Det er 

knapt så klart, i hvor høy grad det er tilfældet" 

 

Legen henviser så til politiavhørene, og anfører at Solbakke har pratet langt mer om sine 

onaneringer til politiet, enn hva han gjør under de mentale observasjonene. Kommer legen her 

med et hint om at også han stusser over alle beskrivelsene av Solbakkes stadige onanering? 

Legen skriver i alle fall (s. 11):  

 

«Hans oplysninger om baggrunden for brandene har kunnet være temmelig varierende, idet der 

er en tydelig tendens til at give det svar, som han tror man forventer». Legens observasjon er 

interessant på flere måter, også når det gjelder Solbakkes motiv.  
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I 1987 publiserte Icove og Estepp en artikkel om gjerningsmannsprofilering av ildspåsettere. 

Datasettet de presenterer stammer fra samtaler med 1016 mennesker, arrestert for brannstiftelse 

mellom 1980 og 1984. De ønsket å finne ut av hva som motiverer ildspåsetterne, og presenterer 

sine funn ved å kategorisere de ulike brannstifterne.  

 

49 % Vandalism (Hæreverk) 

25 % Excitement  

14 % Revenge 

8  % Other (Financial gain, cover up other crime etc) 

 

Av kategorien Excitement (hvor onanistene eventuelt måtte finnes) opplyste 62 % at de ble 

værende på åstedet for å se på brannen / slukningen. Forfatterne beskriver denne kategorien 

nærmere, men nevner ikke seksuelle motiv/opphisselse eller onani overhodet. Altså ingen 

vanlig kategori. Snarere tvert imot. Da hadde det blitt nevnt.  

 

Rettspsykologene Canter og Fritzon (1998) studerte 175 oppklarte ildspåsettelser i UK. I sine 

analyser av sakene, identifiserte de 42 ulike "crime scene behaviours". Ingen av dem handler 

om seksuell oppførsel, onani eller lignede.  

 

Mine søk i litteraturen er på ingen måte uttømmende, og i mine anbefalinger nedenfor, foreslår 

jeg at en gransking utreder spørsmålet, dypere enn det jeg har hatt mulighet til. Uansett, mine 

preliminære undersøkelser av faglitteraturen, indikerer at onani på åstedet er et meget sjeldent 

forekommende. Men, hvorfor har jeg da selv et mentalt bilde av pyromanen som onanerer i lys 

av flammene? Hvor kommer bildet fra?   

 

Nettstedet BrainScape110 er et online utdanningssenter, blant annet i kognitiv psykolog. De 

tilbyr en rekke, nettbaserte kurs, også om rettspsykologi. På deres hjemmeside fant jeg en 

nettside der ulike eksamensspørsmål stilles til elevene. Et av spørsmålene er interessante: Det 

handler om ildspåsettere og onani og kobles til eldre, psykodynamiske teorier:    

 

Question:  What's the most common question asked of arsonists? 

  (Hva er det mest vanlige spørsmål stilt til ildspåsettere?) 

 

Answer:   Did you masturbate at the scene of the crime? 

  (Onanerte du på åstedet for forbrytelsen?) 

 

Jeg kjenner ikke til hvor seriøst BrainScape er, men poenget er uansett at det altså ikke bare er 

jeg som har dette «mentale bilde» av at pyromaner onanerer på åstedet. Det er (ifølge dette 

kurset) det mest vanlige spørsmålet som stilles til ildspåsettere; «onanerte du på åstedet?». Da 

er det kanskje ikke utenkelig at etterforskeren i straffesakene mot Erik Solbakke også stilte «det 

 
110 https://www.brainscape.com/flashcards/arson-amp-fire-setting-4765176/packs/6478041 (Sist besøkt 

30.03.2020) 
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mest vanlige spørsmålet» til Solbakke? Og dersom han gjorde det, vet vi fra de psykiatriske 

utredningene, at Solbakke meget vel kan ha svart bekreftende. Som påpekt av undersøkende 

overlege ved Frederiksborg Amts Sygehus: Solbakke hadde tendens til å «jævnlig giver de svar, 

som han tror man forventer".111  

 

Men, hvorfor stiller psykoanalytikere og andre dette spørsmålet? Hvor oppsto koblingen 

mellom pyromani og onani? Forskningen på området (så langt jeg kjenner den) nedtoner 

koblingen, men de fleste leser jo ikke vitenskapelige tekster om dette evnet, så hvor har vi 

koblingen i fra?  

 

Ildspåsettelse, onanering, psykoterapi og FBI 

I Russel Mears tekst om "On the psychology of arson" (1986) beskrives koblingens opprinnelse 

– visstnok fra en person med navn Schmid i 1914 og videre til Sigmund Freud. Et raskt søk i 

relatert faglitteratur, bekrefter koblingen til psykodynamiske teorier formidlet av Sigmund 

Freud. I artikkelen The Acquisition of Power over Fire (1932) skriver Freud blant annet at (s. 

407 - min oversettelse): Varmen fra ild fremkaller den samme glød som følger med tilstanden 

seksuell opphisselse».  

 

Etter hvert som Sigmund Freuds mer eller mindre erotiske beskrivelser ble erstattet med 

forskning, forsvant koblingen, men ikke helt. Og det som er interessant for oss, er at 

rettspsykiateren John Marshall MacDonald skrev en rekke bøker og artikler om 

politietterforskning, inkludert The Threat to kill (1963). Her lanserte han den kjente «draps-

triaden» - en teori om at voldelige mennesker, og kanskje spesielt seriemordere, som barn typisk 

nok (1) mishandlet dyr (2) var opptatt av ild og (3) var sengevetende. Senere forskning har 

tilbakevist også denne psykodynamisk-inspirerte teorien, men i FBI-litteratur fra 1970 og 80-

tallet henvises det relativt hyppig til MacDonalds tekster.112 Og her kommer to poeng som kan 

være relevant for den som analyserer avhørene av Erik Solbakke: 

 

For det første skrev MacDonald en bok om «Bombers and Firesetters» (1977). I boken skriver 

han blant annet at flertallet av ildspåsettere forteller at de blir seksuelt opphisset av å se på 

flammene, og at noen onanerer på åstedet. MacDonald fortsetter med å anbefale alle som 

etterforsker branner hvor det er mistanke om at den kan være påtent om å: «avhøre alle som er 

sett onanerende i området rundt åstedet» (s. 191 – min oversettelse). MacDonals bok om 

bombere og ildspåsettere (1977) er også flittig referert i FBIs fagblad. 113 

 

Dette reiser spørsmålet om det er noen link mellom FBI – og da særlig deres Behaviour Science 

Unit ved akademiet i Quantico og det danske Rejseholdet.  

 

 
111 Sitatet er hentet fra s. 11 i første dom mot Solbakke, datert 26.11.1986 

 
112 Se for eksempel artikkelen til James T. Reese (1979) i FBI Bulletin (FBIs fagblad om Obsessive compulsive 

behavior. Reese jobbet som Special Agent ved FBIs Behavioral Science Unit, FBI Academy i Quantico.  

 
113 Reese (1979) 
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I mine notater om boken Man jager et bæst og anger et menneske. Isager-Nielsen (2008) har 

jeg notert nær kontakt mellom de to nasjonale enhetene.  Isager-Nielsen ble selv utdannet ved 

FBI akademiet i 1994 (s. 97), og i sin bok bruker han mye tid på å beskrive 

gjerningsmannsprofilering / drap / drapsmenn og seriemordere, med referanser tilbake til sin 

tid ved FBI. 

 

Selv om myten om at pyromaner ofte onanerer ved sine flammer er tilbakevist gjennom 

omfattende studier i senere tid, var myten godt kommunisert i FBI på 1970 og 80-tallet. Spredte 

myten om at de fleste pyromaner motiveres av sin avvikende seksualdrift til Rejseholdet? 

 

Det er i alle fall en plausibel hypotese som bør undersøkes nærmere, ikke minst i lys av 

rapporten fra den undersøkende legen, som etter mitt syn hinter, i alle fall stusser over, at 

Solbakke snakker så mye om onani under politiets avhør, og advarer i samme rapport om at 

Solbakke «jævnlig giver de svar, som han tror man forventer». Et ledende spørsmål kan sette 

kursen i feil retning, og med gjentakende oppfølgingsspørsmål, kan feilen befestes som en 

sannhet.   

 

Hypotesen aktualiserer seg ytterligere i lys av en dansk dokumentar om DANSKE MORD 

Pigen på Fanø (DR 2019). Dokumentaren handler om Erik Solbakke generelt, og om drapet på 

Fanø spesielt. Her uttaler tidligere drapschef ved Rejesholdet, Bent Isager-Nielsen seg om Erik 

Solbakkes motiv. Det virker ikke som om han har fått med seg at de Freudianske teoriene – 

videreformidlet av rettspsykiateren MacDonald (1977) og FBI Bulletin (1979), er sterkt 

moderert i den mer moderne, forskningsfunderte faglitteraturen. Snarere tvert imot (Tid 

0:33:15): 

 

«Det man finner ut av under etterforskningen er at hans motivasjon, hans motiv, er 

en underlig form for seksuelt oppstemthet som vi vet mye om i dag – som man ikke 

var så oppmerksom på tidligere – det med den underliggende symbiosen mellom 

seksuell opphisselse – seksuell tilfredsstillelse -  masturbering – samtidig med at 

man setter ild på». 

 

Slik jeg forstår det fra boken om Rejseholdets historie (2014), var Isager-Nielsen og 

etterforskeren som avhøret Solbakke, kolleger i mange år. Det bekymrer meg på flere måter. 

Ikke bare opprettholder Isager-Nielen den for lengst tilbakeviste, Freudianske myten om 

«symbiosen» mellom ildspåsetting og seksuell opphisselse. Han indikerer at han uttaler seg som 

en kjenner av relevant kunnskap på området. I så fall er det MacDonalds bok fra 1977 han lener 

seg på.  

 

Jeg tror ingen forskere utelukker at noen individer faktisk blir opphisset av flammer og, sågar 

onanerer etter å ha tent på, men det er, slik jeg tolker forskningsresultatene, et meget sjeldent 

fenomen. Som påpekt av Ciardha (2016) etter å ha gjennomgått forskningen på området de siste 

10-årene: 
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There is no compelling evidence that the backgrounds of firesetters are 

characterised by sexual dysfunction or sexual offending to a greater degree than 

other types of offenders 

 

Jeg har ikke tilgang til de første avhørene av Solbakke. Avhørene er uansett ikke tatt opp. Så 

noe definitivt svar på spørsmålet om onanering ble nevnt av Solbakke eller politiet først, kan 

bli vanskelig å undersøke.114  

 

Anbefaling nr. 23 – En granskning av straffesakene mot Erik Solbakke må inkludere en analyse 

av de første avhørene, der det undersøkes hvor/når/hvordan tema onani dukker opp for første 

gang. 

 

Anbefaling nr. 24. Var FBI faglitteratur tilgengelig for Rejseholdet på 1970 og 80-tallet? 

Hvordan var kontakten mellom avdelingene? Jeg vet jeg hadde en artikkel fra FBI Bulletin som 

ung drapsetterforsker på 1990tallet – en artikkel jeg studerte flittig i mangel på norsk litteratur.  

 

 Anbefaling nr. 25. En granskning bør definitivt inkludere en gjennomgang av aktuell, 

forskningsfundert litteratur knyttet til ildspåsettere og deres motiver.  

4.5.10 Avhør nr. 12 – 06.02.1987 – Rettslig avhør 

Jeg har undersøkt alle dommer, rettsbøker og rettslige forhør fra alle sakene mot Erik Solbakke. 

De er gjennomført med samme dommer, samme anklager og samme forsvarer, gjennom hele 

prosessen.  

 

Det rettslige forhøret innledes med at anklageren begjærte lukkede dører av hensyn til sakens 

oppklaring. Forsvareren motsatte seg ikke, og dommeren avsa kjennelse om lukkede dører i 

medfør av retsplejelovens § 29 stk. 4.  

 

Det fremgår av samme paragraf, stk. 5 at «Der kan ikke træffes bestemmelse om dørlukning, 

hvis det er tilstrækkeligt at anvende reglerne om referat- eller navneforbud, jf. §§ 30 og 31, eller 

om udelukkelse af enkeltpersoner, jf. § 28 b». Det ligger ikke i mitt mandat eller kompetanse å 

kommentere rettens kjennelse om lukkede dører. 

 

Jeg registrerer like fullt at straffeprosessene mot Erik Solbakke synes å ha foregått i svært 

lukkede rom. Ingen tradisjonell rettssak med vitner, lukkede rettslige avhør og politiavhør uten 

opptak. Forsvareren stilte få eller ingen kritiske spørsmål. Meg bekjent, hverken til avhørene 

eller under rettsmøtene. Hva med pressen? Jeg er innforstått med at anklageren ikke fikk 

medhold i å fengsle pedagogen EG som (i likhet med Erik Solbakkes foreldre) nektet 

hardnakket at Solbakke hadde tilstått ovenfor ham, men utover det: var det noen utenforstående, 

nøytrale som stilte noen kritiske spørsmål til prosessene mot Erik Solbakke? 

 

 
114 Det er nettopp derfor norske drapsetterforskere har tatt opp sine avhør i 20 år. 
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Forsvarerens rolle 

I rettsprosessene som endte med 6 uriktige domfellelser av Sture Bergwall, viste de 

etterfølgende granskningene, at en vesentlig årsak til at Bergwall ble dømt, var at både 

anklagern og Bergwalls forsvarer argumenterte for Bergwalls straffeskyld under rettssakene. 

Bergwalls tilståelser av drapene var aldri gjenstand for reell kontradiksjon, og tilståelsenes 

riktighet ble aldri imøtegått eller betvilt. Mangelen på reell kontradiksjon i retten kan forklare 

hvorfor de ulike tingrettene som pådømte sakene mot Bergwall, ikke hadde oversikt over hele 

etterforskingsmaterialet, og i særdeleshet den delen av materialet som talte mot at Bergwall var 

gjerningsmannen. Mangelen på kontradiksjon bidro til at domstoslene ikke i tilstrekkelig grad 

sørget for at sakene ble fullstendig opplyst bevismessig. Den førte også til at domstolene ikke 

satte høye nok krav til bevisene som skulle til for å dømme for drap.115 

 

Som påpeket av Stridbeck (2011 s. 463): Rettssikkerheten forutsetter kontradiksjon mellom en 

aktiv forsvarer og en aktor, og når det ikke skjedde, skyldtes det at forsvareren trodde på 

Bergwalls forklaringer.  

 

Paralellene til straffeprosessene mot Solbakke er på dette punktet åpenbare. I alle fall er det slik 

at forsvarerargumenter som går mot anklagerens argumenter lyser med sitt fravær i dommene 

mot Solbakke. Det er heller ikke presentert noen alternative forklaringer fra forsvarets side. 

Etter den første domfellelsen er jeg redd forsvareren i realiteten var, beslutningspsykologisk 

sett, mer eller mindre satt ut av sin egen rolle.  

 

Anbefaling 26.  I USA er mangelfullt forsvar identifisert som en direkte og medvirkende årsak 

i ca. 1/3 av sakene der uskyldige dømmes for forbrytelser de ikke har begått.116 En granskning 

av straffesakene mot Erik Solbakke må undersøke om Solbakke fikk det forsvaret han hadde 

krav på – under politiets etterforskning og inn i rettsforhandlingene. 

 

Dommeren og anklagerens formaninger 

Etter at dørene ble lukket, starter Solbakke sine forklaringer. Jeg stusser over at han ikke er gjort 

kjent med sin rett til ikke å måtte forklare seg. Skulle ikke dommeren ha gjort ham kjent med 

denne rett?  

 

Som politietterforskeren har gjort utallige ganger før, formaner også dommeren – gjentatte 

ganger – at Solbakke bare må tilstå det han har virkelig har gjort. Legg merke til hva som legges 

til denne gangen, nemlig at avhøret vil avsluttes om han nekter seg skyldig.  

 

 
115 SOU (2015:52) og Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015 

 
116 Scheck, Neufeld og Dwyer (2003) 
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For meg indikerer dette at hverken dommeren eller anklageren ikke har lest – eller er klar over 

– at Solbakke for ikke veldig lenge siden tilsto en rekke branner falsk. I den prosessen (april 

1986) opplyste han jo at han ikke ønsker at etterforskningen skal ta slutt.  

 

Når mennesker med nedsatte kognitive funksjoner tilstår en rekke forbrytelser falskt, er det jo 

nettopp fordi de ønsker oppmerksomheten – å befinne seg i begivenhetenes sentrum. Det tar 

ikke dommeren og anklageren høyde for, og øker vel bare motivasjonen til Solbakke om å tilstå 

videre – uansett om han snakker sant eller ikke.  

 

På vei hjem fra sin Moster gikk han mot Hovedbanegården for å ta toget hjem. Her passerer 

han Hafnia og stopper opp for å betrakte hotellet.  

 

Endring 1 

Nå forklarer Solbakke at hotellet sto på en «hjørnegrund». Det vet vi alle at det ikke gjorde – 

og til politiet gav han korrekte opplysninger. Hvorfor bommer han på denne vesentlige detaljen 

nå? 

 

Så tegner han hva han ser. Jeg kan ikke betrakte dette som «unike detaljer». Jeg vet ikke hvor 

mange bilder som har vært offentligjort av hotellet under tidens gang, og ikke minst i ukene 

som fulgte brannen, men det kan ikke ha vært få.  

 

Endring 2 og forvirring 

Så gikk han inn i resepsjonen og forteller at han så lærmøbler, trapper, heis, stumtjener og 

gulvteppe. Hafnia – et hotell i Kjøbenhavn. Lærmøbler – ja, tenker jeg. Det kan meget godt 

hende. Så forteller han at teppet var blått. Dette endrer han så til grønt, men blir da gjort kjent 

med at han til politiet har forklart rødt. Det oppstår forvirring. Jeg begynner å ane konturene av 

hva som skjer: politietterforskeren er ikke her med sine spørsmål. Solbakke famler i blinde.  

 

Det er i alle fall en nærliggende hypotese, for nå – for første gang – etter å ha avgitt 11 

politiforklaringer om brannen, nevner Solbakke plutselig at resepsjonisten sto og pratet med en 

man og en kvinne da han snek seg inn på hotellet.  

 

Endring 3 

Solbakke er blitt spurt om dette i flere politiavhør, aldri har han nevnt at det sto noen andre der 

når han gikk inn. Hvorfor forklarer han dette nå? Jeg vet ikke, men jeg vet at han etter gjentatte 

avhør, og gjentatte spørsmål i dem, sakte men sikkert har fått frem en forklaring som 
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etterforskeren åpenbart var ute etter – nemlig beskrivelsen av mannen og kvinnen i resepsjonen. 

Problemet er bare at Solbakke her forklarer at han så dem på vei inn.  

 

Endring 4 

Ingen reagerer, og forklaringen fortsetter. Solbakke forklarer at han gikk opp til andre etasje. 

Det er han sikker på, protokollerer dommeren, som må ha spurt om hvordan Solbakke kan være 

sikker på at han gikk opp i andre etasje. Istedenfor å opplyse som han gjorde til politiet, nemlig 

at han talte trappene, forteller han nå at han må ha sett et skilt eller lignende.  

 

Endring 5 

Etter å ha forklart at han gikk inn i vaskerommet med skraldeposen av papir, forteller Solbakke 

nå at han fant noen aviser som han puttet ned i posen, før han tente på. Dette er i direkte motstrid 

til hva han har forklart til politiet.  

 

Etter å ha tent på og onanert, går han ut av hotellet. Det han har vært usikker på hele veien, 

nemlig om det sto noen andre i resepsjonen – og hvilket kjønn de eventuelt hadde, det husker 

Solbakke godt nå, men tilføyer at han er usikker på om det var de samme som han så på vei inn. 

 

Merkelig, tenker jeg. Hvorfor har ikke Solbakke fortalt til etterforskeren at de to personene han 

har stilt så mange spørsmål om (gjennom 11 avhør), kanskje var de samme som han så på vei 

inn? 

 

Som i politiavhørene, står det plutselig, - midt mellom død og fordervelse – «På et tidspunkt 

gik gadebelysningen ud». Det står ingen ting om det er en opplysning Solbakke kommer med 

spontant eller som følge av spørsmål.  

 

Solbakke forteller videre at han dro hjem til sine foreldre. Det husker han klart nå. På ett eller 

annet tidspunkt fortalte ham til dem at det var han som hadde tent på Hafnia.  

 

Jeg vet at hans fostermor benekter det på det sterkeste.  

 

Tegninger og bilder 

Nå står det protokollert at «Kriminalassistenten» bemærker at han ikke har vist Solbakke bilder 

eller rids under avhørene. Så blir Solbakke vist bilder fra hotellet, og forteller at han mener å 

gjenkjenne bygningen og rommene som er avbildet.  

 

Jeg tenker bare at dersom Solbakkes tilståelser er falske, så har denne øvelsen ingen bevisverdi.  

 

Solbakke tegnet flere tegninger under det rettslige avhøret. For meg representerer de ikke noe 

bevis. For det første kan man argumentere med at de ligner, eller ikke ligner – alt etter hvordan 

man tolker de barnslige tegningene. Videre vet vi at det har versert bilder av brannen i alle, 

nasjonale aviser gjennom årenes løp. Endelig vet vi jo også at etterforskeren tok Solbakke på 

kjøretur og viste ham hotellet noen måneder i forveien.  
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Retten heves, og anklageren opplyser at mistanken mot Solbakke er styrket. Hva var det med 

denne forklaringen som styrket mistanken?  Det forstår ikke jeg. Solbakke endrer sine tidligere 

forklaringer på flere punk. Det må være at hans hukommelse nå er blitt bedre – enn ved de 

første politiavhør. 

 

I etterforskerens resyme av saken, oppsummer etterforskeren at tegningene – forholdene tatt i 

betraktning – i det «store og det hele svarer meget godt til den faktisk konstaterede forhold på 

hotellet». Etterforskeren nevner ingenting om de endringene Solbakke kom med i retten.  

4.5.11 Avhør nr. 13 – 11.03.1987 

Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han villig til å 

forklare seg uten forsvarer tilstede. 

 

Dette avhøret handler utelukkende om et bilde av flere personer på åstedet som politiet her vil 

undersøke om kan være av Solbakke. Det er det ikke. Han opplyser at han aldri har hatt en slik 

lys «småterne» jakke (som på bilde) og at han aldri ville ha henvendt seg til personene som 

brannmanskapet nettopp hadde hjulpet ut av hotellet – som vedkommende på bildet gjør. 

Etterforskeren ber om å få kikke på klærne til Solbakke og finner ingen jakke som kan ligne.  

 

NB. Samme dag – selv om det ikke fremgår av denne rapporten, starter avhørene av Solbakke 

om drapet på Fanø. 

4.5.12  Avhør nr. 14 - 01.04.1987 

Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han villig til å 

forklare seg uten forsvarer tilstede. 

 

Solbakke blir bedt om å beskrive hotellets fasade ytterligere. Øvelsen har begrenset bevisverdi 

da de allerede har vist ham bilder. Av langt større bevisverdi – og et naturlig tema etter rettsmøte, 

ville vært om endringene Solbakke kom med i retten, ikke minst knyttet til de nye 

opplysningene om at han – til tross for at han ikke har kunnet huske det tidligere, i retten fortalte 

at det sto en man og en kvinne, sammen med resepsjonisten da han gikk inn i hotellet.  

 

Det forbigås i stillhet.  

 

Vaskerommet benevnes ikke lenger som et rengjøringsrom. Det er blitt til Tekjøkken – som det 

sikkert opprinnelig var? Ikke vet jeg, men Solbakke forteller nå om flere detaljer som han skal 

huske fra 13 ½ år tilbake.  

 

Så blir Solbakke gjort kjent med at en politimann har snakket med en person som sto på utsiden. 

Solbakke kan ikke avvise at han har snakket med noen, men han husker det ikke.  

 

Jeg gjentar meg selv. Dersom man nettopp har satt fyr på et hotell – og det skriker døende 

mennesker i vinduene – og lik bæres ut – og det er du som har tent på brannen – og så kommer 

det en politimann opp og prater med deg – vel, så husker du vel det? – Holdt opp i mot de 



Sakkyndig erklæring                             Avhørene av Erik Solbakke Hansen                                                s. 123 

ekstremt detaljerte beskrivelsene fra vaskerommet og veggen bak resepsjonen, er det hele – fra 

et vitnepsykologisk perspektiv - vanskelig å forstå.  

 

Etterforskerens stiller så et ledende spørsmål: En kvinne skal ha skreket fra et av hotellets vindu. 

Jada, ganske riktig: Det kan Solbakke bekrefte. Det husker han nå, men hva hun skrek, det 

husker han ikke.  

 

Avhøret ble avsluttet. 

4.5.13  Avhør 15 – 01.04.1987 (samme dag) 

Nytt avhør innledes. Igjen blir Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. 

Som vanlig er han villig til å forklare seg uten forsvarer tilstede. 

 

Motivet avhøres tilbake til det seksuelle 

Solbakke blir avhørt om sitt motiv. Vi husker fra avhør av 26.01.1987 at Solbakke endret sitt 

motiv – med tilbakevirkende kraft. Hva skulle det bety for den første dommen? Men 

etterforskeren får på plass en forklaring, der alt tilsynelatende er som det alltid har vært: 

Solbakke forklarer nå at det er flammene han liker å se.  At han blir seksuelt opphisset av det.   

Det virker nesten litt rart å lese – og ikke vet jeg hvordan etterforskeren har fått det til, kanskje 

har han fått ny skrivemaskin? Uansett, for første gang i alle de avhørene jeg har lest, velger 

etterforskeren nå å utheve det «gode gamle motivet» med fet skrift. 

 

 

 

I lys av den relativt dramatiske utviklingen under avhøret for et par uker siden, der Solbakke 

plutselig endret sitt motiv – et motiv som lå til grunn for så å si alle de 27 brannene han tidligere 

er dømt for, virker det nesten for meg som om etterforskeren triumferer med de ekstreme 

uttalelsene til Solbakke. Ild og onanering. Nå det så er på plass, en gang for alle, med fet skrift. 

 

Deretter blir Solbakke spurt om det er andre grunner til at han setter fyr? (Da motivet endret 

seg, fikk vi jo lese at Solbakke likte å se folk brenne). - «Ja», svarer Solbakke. Hva er det da, 

følger etterforskeren opp med. Solbakke svarer da at det godt kan ha noe med hans mor å gjøre. 

Solbakke klarer ikke å utdype det nærmere. Så blir han påminnet av etterforskeren om at han 

tidligere jo forklarte at han har tent på hvor det er mennesker, og spurt hvorfor det. «For at se 

om de brændte».  Etterforskeren klarer ikke å få Solbakke til å utdype nærmere. Men det trenger 

han jo ikke. Nå er det seksuelle motivet tilbake på plass, og i tillegg har han forklaringen fra et 

monster av et menneske som liker å se folk brenne.   
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Ny tilståelse – satt fyr på Biograf i København 

Så får etterforskeren en overraskelse. På direkte spørsmål om hvor mange steder Solbakke har 

forsøkt å tenne på hvor det er mennesker, svarer Solbakke 3. Han nevner nå en Biograf i 

København. En ny tilståelse? Etterforskeren kommer tilsynelatende ikke lenger, og avhøret 

avsluttes. 

 

Solbakke tilstår å ha satt fyr på en Biograf. Dette er en alvorlig sak – ikke minst fra en person 

som nettopp har fortalt at han liker å se folk brenne. Jeg vet at dommen fra 1989 at Solbakke 

ikke er tiltalt for dette. Dommeren har anført at politiet aldri har tatt Solbakke i løgn. Hva 

skjedde med Biograf-brannen? Selv et forsøk på å tenne på en Biograf med hensikt om å brenne 

mennesker, er en meget alvorlig forbrytelse. Det er nytt avhør i morgen, så da kommer vel 

oppfølgingen? 

 

4.5.14 Avhør nr. 16 – 02.04.1987 

Igjen blir Solbakke blir forskriftsmessig gjort kjent med sine rettigheter. Som vanlig er han 

villig til å forklare seg uten forsvarer tilstede. Avhøret innledes med informasjon om at 

etterforskeren ønsker å utdype motivet til ildspåsettelsene.  

 

Jeg leser linje for linje, og venter på at etterforskeren skal plukke opp tråden fra gårsdagens 

tilståelse om brannen på Biografen. 

 

Den forbigås i stillhet. Ikke et ord.  

 

Jeg leter i etterforskerens Resyme fra de to siste avhørene. Nei, ikke et ord.  

 

Derimot refereres det til to langt mer trivielle brannforsøk i noen søppelposer hvor han bor. 

Også kommer det to, siste spørsmål. Også de ledende – med Solbakkes bekreftelse presentert i 

fet skrift: 

 

 
 

Det har nok ikke vært bare lett å etablere motiv i straffesakene mot Solbakke. Som aller siste 

spørsmål, velger etterforskeren likegodt å foreslå et motiv for Solbakke. Sedvanlig nok lar 

Solbakke seg lede, og aksepterer det foreslåtte motivet som sitt eget. 
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Jeg får på nytt flash-back til granskningen av straffeprosessene mot Sture Bergwall. Her ble 

domstolene overbevist av politi, anklagermyndigheten og «eksperter» om at de sto ovenfor 

«Skandinavias verste seriemorder». Det ble påstått at Bergwall fikk sin barndom ødelagt av 

perverse foreldre, og at han derfor var blitt et moster som voksen. All informasjon om den 

grusomme barndommen viste seg å være oppspinn, frembrakt av terapeuter og etterforskere. 

De var overbevist i sin tro på teorien om at Bergwalls grufulle handlinger, måtte finne sin 

forklaring i en grufull barndom.117 

 

Politiavhørene avsluttes. Solbakkes motiv er på plass, og tiltale kan tas ut.   

 

At de rettslige aktørene hevder - og legger til grunn - at Solbakke ikke er blitt ledet av 

etterforskeren, er nærmest ufattelig. Men, det finnes forklaringer, og til grunn for dem ligger 

overbevisningen om skyld. «Tro kan flytte fjell» heter det gamle ordtaket. Jeg bruker det her 

som en illustrerende metafor for den beslutningspsykologiske forklaringen til det som virker 

ufattelig. I kapittel 3.4.6 om Beslutningspsykologi og uriktige domfellelser redegjør jeg for 

teorien.  Har man først fått troen, og investert i den, så holder man på den - og forsvarer den. 

Ofte merker vi det ikke selv, selv om det kan være aldri så tydelig for utenforstående.  

4.5.15  Rettsmøte 16.01.1989 – Avhør nr. 17 

Straffesaken mot Solbakke innledes nesten to år etter siste politiavhør om Hafnia brannen. 

Årsaken til det lange tidsintervallet er at politiet i mellomtiden har etterforsket drapet på Fanø. 

Jeg kommer tilbake med mine analyser av den saken, men her skal vi se hvordan Solbakkes 

politiforklaringer om Hafniabrannen, forplanter seg inn i domstolsforhandlingene.  

 

Sårbar prosess 

Retten settes med de samme aktørene som har fulgt Solbakke i over tre år. I tillegg til den 

samme anklageren og den samme forsvareren, har den samme dommeren med seg to 

meddommere. Jeg forutsetter at det ikke var de samme meddommerne som dømte Solbakke tre 

år tidligere, men anfører like fullt at prosessen synes å være svært sårbar, sett fra et 

beslutningspsykologisk perspektiv.  

 

Ikke bare var det de samme aktørene som dømte Solbakke sist: De samme aktørene har fulgt 

ham gjennom alle rettslige avhør underveis. At aktørene nå skal begynne å stille kritiske 

spørsmål til skyldspørsmålet, er nesten en utopisk tanke. Prosessen gjøres ytterligere sårbar i 

 
117 Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015, kap. 5 og 6. 
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det rettssaken i realiteten føres som en tilståelsesdom. Jeg har spurt oppdragsgiver, og de har 

fortalt at saken med Solbakke – rent juridisk - ble satt opp som en ordinær hovedforhandling 

(rettssak). Dersom det er riktig, er (eller var) det i så fall større forskjeller mellom norsk og 

dansk straffeprosess enn jeg kunne forestille meg. 

 

I rettssaken mot Erik Solbakke, tiltalt for mordbrann hvor 35 mennesker omkom – og et drap 

på en ung pike, føres det ingen vitner. Bevisumiddelbarhetsprinsippet som står så sterkt i vår 

rettstradisjon, synes ignorert.    

 

Det er gode grunner til at Retsplejeloven § 831 trekker opp kriterier for tilståelsesdom – en 

forenklet prosess, uten normal vitneførsel. Et av kriteriene for en slik, forenklet prosess er jo at 

retten ikke finner det betenkelig å føre saken uten hovedforhandling. Sett hen til min kjennskap 

til norsk straffeprosess, ville det i dag være helt utenkelig at en så alvorlig sak ble ført som en 

tilståelsessak. Andre får vurdere om denne hovedforhandlingen tilfredsstiller de formelle og 

reelle krav dansk rett har til betryggende rettsprosesser. 

 

Anbefaling 27 – For å undersøke hva som ledet frem til at feil, og åpenbart misvisende 

domspremisser ble lagt til grunn i en så alvorlig straffesak, vil jeg anbefale en juridisk 

betenkning knyttet til beslutningen om å føre sakene mot Solbakke som om det var en 

tilståelsessak – uten vitner og mulighet for kontradiksjon som normalt preger en 

hovedforhandling. Beslutningen om å gjennomføre «hovedforhandlingen» på denne måten, må 

vurderes i lys av det faktum beslutningen, så langt jeg kan forstå, ble fattet av de samme 

aktørene som hadde arbeidet med komplekset i tidligere dommer og etterforskninger. Var det 

riktig? Og ville det kunne skje igjen? 

 

Rettsmøtet innledes med at Solbakke erkjenner seg skyldig etter tiltalen, men at han har «svært 

ved at erindre tid og sted». Forklaringen starter med at Solbakke tar alle forbehold – han kan ha 

besøkt sin moster i København, men er ikke sikker. Han kan ha kranglet med sine foreldre, men 

er ikke sikker. Han husker heller ikke hvordan han kom seg hjem.  

 

I anledning hjemreisen fra København etter brannen på Hafnia, står det anført i rettsboken at 

han heller ikke husker om politiet skal ha «befordret ham hjem». 

 

Jeg tenker at dersom Solbakke skulle være gjerningsmannen som han har tilstått, altså at han 

har tent på et hotell, stått på utsiden, sett desperate mennesker skrike i vinduene, døde 

mennesker blitt båret ut, så ville han vel han ha husket det – også 13 ½ år senere. Jeg legger 

rettens dom til grunn – altså at han samme kveld husker hvilken farge det var på veggen bak 

resepsjonen, at han gikk til venstre, inn et rom i 2. etasje, hvor det var oppbevart doruller, osv. 

 

Hukommelsen er borte 

Så kommer Solbakke med noen generelle beskrivelser om kunne passe ethvert hotell, men han 

har nå glemt hvilken farge det var på markisen utenfor hotellet. I motsetning til under politiets 

avhør, klarer han nå ikke å beskrive hvordan vinduene på hotellet så ut. Merkelig, tenker jeg; 

at de var rektangulære nede og buet i toppen, har han forklart en rekke ganger under avhør med 
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etterforskeren. Alt om trappenes utseende er glemt. Hvordan gulvet så ut, er også glemt.  Dette 

har han forklart seg om utallige ganger under sine avhør og samtaler med etterforskeren. Nå er 

settingen en helt annen. Solbakke sitter i et rettslokale. Han og etterforskeren kan ikke dra ut på 

kjøreturer til åstedene. De kan ikke «tale gjennom saken» før det egentlige avhøret starter.  

 

Solbakke har til og med glemt hvilken etasje han tente på brannen. Gjennom16 avhør med den 

samme etterforskeren har han fortalt at han gikk opp i 2. etasje. I ett av avhørene fortalte han at 

han var sikker på dette, fordi han (for 13 ½ år siden) talte etasjene da han gikk inn i hotellet. I 

en senere, rettslige forklaring, mente han derimot at det var et skilt som viste at han var i 2. 

etasje da han tente på.  

 

Nå, under domstolsforhandlingene, forklarer han at han gikk opp i 3. etasje. Jeg var ikke tilstede 

i rettslokalet, men av protokollatet går det tydelig frem, at dette må korrigeres – og det «straks».  

 

 
 

Det er mye som ikke stemmer her. Forklaringen som dommeren protokollerer – altså at det hele 

er en misforståelse av begrepet «stueetage», kan ikke stemme – i alle fall ikke om en legger 

Solbakkes forklaring til grunn. Og det er jo det domstolene gjør når de dømmer ham. Solbakke 

forklarte jo nettopp at han gikk opp i 3. etasje, og at han vet dette, fordi han så en «talangivelse 

for etagerne».    

 

En vitnepsykologisk teori lanseres 

Det er åpenbart at retten finner Solbakkes manglende hukommelse merkelig, kanskje 

bekymringsfullt? I alle fall presenterer Solbakke en forklaring til hvorfor han i dag ikke husker 

så mye: Han har båret på mye i sin hukommelse frem til tilståelsene, og etter den, har han gitt 

slipp på mye av informasjonen.  
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Jeg har lest en del vitnepsykologisk litteratur, men kan ikke huske å ha kommer over en slik 

teori, men kan selvsagt ikke utelukke det. Uansett, teorien som lanseres skaper en forklaring for 

retten, slik at Solbakkes hukommelsestap får en «naturlig forklaring». Det er tilsynelatende 

anklageren som fremmer teorien, eller i det minste underbygger den, ved å henvise til 

mentalerklæringen, bilag x 1 s. 8.  

 

Jeg leser side 8 i overlæge Torben Hvam sakkyndige utredning. Her refererer overlægen til sine 

samtaler med Solbakke, blant annet at Solbakke skal ha følt det som en lettelse å tilstå.  Aktors 

henvisning må referere seg til følgende avsnitt: 

 

 
 

Jeg minner om bekreftelsesfellenes lumske egenskaper. De påvirker oss alle, og særlig når vi 

har gjort oss opp en mening. En av de mest fremtredende, kognitive forenklingsstrategiene vi 

nyter godt av i vår sosiale hverdag, er at vi ubevisst leter etter informasjon som kan opprettholde 

vårt «verdensbilde», og at vi har en tendens til å bortforklare eller ignorere informasjon som 

indikerer en annen løsning. Utfordringen med disse mentale overlevelsesstrategiene, er at vi 

ikke merker deres påvirkning. Det er underbevisstheten som styrer tenkningen (se kapittel 3.4.6 

om Beslutningspsykologi). 

 

Ledende spørsmål fra dommer, aktor og politi 

Av domspremissene står det at Solbakke aldri er grepet i løgn og til stadighet forklart seg med 

egne ord, uten ledende spørsmål. Domspremisset er feil og misvisende. Sannheten er at han har 

endret sine forklaringer – og det på avgjørende bevistema – flere ganger. Dette har 

etterforskeren i hovedsak oversett – latt det forbigå i stillhet, og deretter, selektivt rapportert det 

som «stemmer» i sine Resyme. Andre strategier som er anvendt – og som også anvendes av 

retten her – er at Solbakkes forklaringer – når de avviker fra det konsekvente – styres og ledes, 

tilbake «på rett spor».  

 

Jeg gjør meg en tanke om at det kanskje ikke er så rart at dommeren ikke har oppdaget at det er 

stilt en rekke, ledende spørsmål under politiets avhør. Her stiller han en rekke, ledende spørsmål 

selv.  

 

Det som under politiavhørene etter hvert ble til et Thekjøkken – der hvor brannen skal ha 

oppstått – det har Solbakke fortsatt en anormal hukommelse av. Detaljer som doruller, 

rengjøringsmidler, aviser på en hylle, bord med vask, køkkenruller og avfallsposen. Denne 

delen av tilståelsen har han ikke glemt. Solbakke sier nå sågar at han husker det sto en støvsuger 

her.  

 

Solbakke forklarer at han tente på, men dommeren må lede ham til å «bekrefte» at han onanerte.  
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Som i politiets avhør, kan det virke som om Solbakke selv og uoppfordret forteller om 

gatebelysningen som slukket på utsiden av hotellet. Det er i alle fall slik det protokolleres her 

– og i avhørene. Men, at Solbakke samtidig så døde og desperate mennesker, forårsaket av hans 

engene handlinger, det må det ledende spørsmål til, å få frem i hukommelsen. Om han dro hjem 

til sine foreldre, etter å ha forårsaket død og fordervelse, det husker han ikke.  

 

Hukommelsen kommer tilbake, men er detaljene «unike»? 

Anklageren tar etter hvert over avhøret. Hun foreholder Solbakke med has tidligere forklaringer. 

Og nå kan han, på løpende bånd bekrefte «alt». Fargen på markisen, at han besøkte sin tante, 

markisens bueform, de brune lærmøblene… 

 

Anklageren gjør etter hvert et poeng ut at Hillerød ikke hadde de originale sakspapirene fra 

Hafnia «i første omgang» da de avhørte Solbakke – og at han følgelig må ha forklart seg uten 

mulighet for sammenligning med de gamle aktre. 

 

Logikken er den samme som etterforskeren selv har fremhevet, nemlig at han overhodet ikke 

kjente saken under de første avhørene. Vell, han arbeidet som etterforsker ved Rejseholdet, og 

vi må tro at han – som alle andre dansker – kjente til det nasjonale traumet. Hva fremkom så av 

«unike detaljer» under de første avhørene?  

 

Under den famøse samtalen 25.11.1986 (Hvis du vil tilstå Hafnia, så kan du ringe meg) 

fremkom det ingen detaljer. Tre dager etter responderer Solbakke på etterforskerens 

oppfordringen, og bekrefter at det var han som satte fyr på Hafnia. Solbakke gir ingen detaljer 

under disse «uformelle samtalene».  

 

Deretter blir Solbakke avhørt ytterligere en gang (01.12.1986), før etterforskeren får 

saksdokumentene. Anklagerens poeng om at politiet ikke hadde saksdokumentene «i første 

omgang», retter seg altså inn mot opplysningene Solbakke ga i dette avhøret.  

 

Jeg henviser til mine analyser av hva som fremkom her, og hvordan de fremkom. At Solbakke 

kunne fortelle litt om fasaden, er kanskje ikke så rart, all den tid etterforskeren noen måneder i 

forveien hadde tatt ham med på kjøretur hvor han viste ham hotellet. At hotellet brant om natten, 

visste vel hele Danmark – og i alle fall etterforskeren. Solbakke gav også generell informasjon, 

som jeg vi anta passer alle, i det minste de fleste, hotell i København. Hotellet var merket med 

et skilt der det sto «Hotel»…..Hotellet hadde glassdører; hotellet hadde en resepsjon, det var en 

restaurant i hotellet, det sto noen stoler og bord der, det hang bilder på veggene, det hadde et 

gulvteppe. Dette er ikke «unike detaljer». At hotellet hadde trapper og heis, var kanskje heller 

ikke så vanskelig å tenke seg. I alle fall ikke etter å ha sett fasaden sammen med etterforskeren 

noen måneder tidligere.  

 

At Solbakke kunne fortelle at brannen startet i 2. sal – fordi han angivelig skal ha talt etasjene 

når han gikk opp trappene, stiller jeg meg undrende til. Han har endret denne forklaringen flere 

ganger, senest i rettsmøtet, hvor han mente det var skiltet. Uansett vil jeg tro at etterforskeren, 

som ansatt i politiet, og senere Rejseholdet, meget vell kan ha visst at brannen sannsynligvis 
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oppsto i 2. sal. Det vil jeg tro har vært kommunisert i media i dagene og ukene som fulgte 

tragedien.  

 

Det som i et bevisvureringsperspektiv er langt mer interessant, er at sakens anklager, når hun 

først velger å fremheve det unike ved Solbakens første forklaringer, fordi politiet på denne 

tiden ikke hadde saken, er jo at hun overhodet ikke nevner at Solbakke nettopp da – og aldri 

senere – fortalte at han satt fyr på gangen med bensin eller aviser.  

 

Det stemte jo ikke. Det var ikke før etterforskeren fikk sakens dokumenter, at Solbakke endret 

sin forklaring om hvor han hadde tent på. Men dette nevner anklageren ikke noe om for 

dommeren. Ikke står det noe om det i etterforskerens resyme heller. Det er med andre ord mye 

som tyder på at dommeren aldri fikk kjennskap til det.   

 

Anklagerens bevisvurdering av avhørene stemmer ikke 

Anklageren fortsetter sin utspørring av Solbakke, og her dukker muligens forklaringen til de 

uriktige og misvisende domspremissene opp (s. 4): 

 

 
 

 

Det er nesen uvirkelig å lese. «rapporten afspejler afhøringerne ned til enkelte spørsgsmål». 

Ikke var de tilstede under avhørene, og ikke finnes det opptak av dem. At Solbakke og avhøreren 

har hatt løpende «uformelle samtaler» underveis, forbigås og / eller ignoreres. Har anklageren 

glemt at hele saken kom i stand etter et sterkt ledende, jeg vil si lokkende spørsmål fra politiet: 

«Om du vil tilstå Hafnia, så kan du ringe meg». Det er fundamentet for hele saken, mine 

analyser av avhørene som fulgte, viser at det er stilt en rekke ledende spørsmål. 

 

Anklagerens naive beskrivelser av politiets avhør er et viktig moment i saken. Det er 

anklagermyndighetene som skal kontrollere kvaliteten på politiets etterforskning før det 

eventuelt tas ut tiltale.  

 

Av domspremissene følger det altså at anklageren gikk god for at det ikke ble stilt ledende 

spørsmål under politiets avhør. Den uriktige påstanden ble så et sentralt premiss for dommeren. 

Han legger det til grunn.  

 

I TV-dokumentaren om Pigen på Fanø (DR 2019) er anklageren intervjuet om avhørene av 

Solbakke. I dokumentaren gjentar hun forsikringen hun gav dommeren under rettssaken.  Det 

virker som om anklageren forsøker å forsikre seeren (og seg selv) om at avhørene av Solbakke 

har foregått på en skånsom og profesjonell måte. Hun uttaler: (ca. 00:37:30) 
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«Han er jo ikke direkte spurt; Er det deg der har gjort det der. Fordi, sånn foregikk 

ikke avhøringen aldri. Altså, man kom jo meget forsiktig innpå hva det var». 

 

Det er ganske utrolig. Aktor forteller på TV til det danske folk hva som ikke har skjedd under 

avhørene av Erik Solbakke. En rask titt på dokumentene viser at det er nettopp det som er skjedd 

i de innledende «uformelle samtalene», 28.11.1986 s. 2:  

 

 
 

Denne direkte avhørsstilen – som aktor altså påstår aldri har skjedd, er ikke noe unntak. Snarere 

tvert imot. Fra side 1 i samme rapport kan vi lese:  

  

 
 

 

 
 

Aktors beskrivelse av hvordan avhørene (ikke) ble gjennomført er altså stikk motsatt av 

realiteten på dette punkt.  

 

Påstand: «Han er jo ikke direkte spurt; Er det deg der har gjort det der…» 

 

Realitet:  «Han ble igjen spurt: Er det dig, der har satt ild til Hafnia».  

 

I et bevisvurderingsperspektiv er dette fatalt fordi det åpenbart har villedet retten. Ikke på en 

detalj, men i selve kjernen av hva bevisvurderingen faktisk handlet om. 

 

Jeg tror ikke aktor – eller dommeren, for den saks skyld – har gjort disse fatale feilene med 

vilje. Jeg tror de har vært overbevist om Solbakkes skyld – og i den overbevisningen blitt så 

sterkt påvirket av bekreftelsesfellene at det har gjort dem blinde for informasjon som kunne 

svekke deres overbevisning om skyld.  
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I kjølvannet av skandalene knyttet til rettsprosessene mot Sture Bergwall, ble det naturlig nok 

også stilt spørsmål ved anklagermyndighetens rolle. Granskningen avdekket at juristene ikke 

har formell kompetanse i vitnepsykologi – et felt av åpenbar verdi får bevisvurdering. Videre, 

at de ikke hadde noen metodikk for bevisvurdering.118 

 

Som påpekt innledningsvis i denne rapporten, skal man selvsagt vurdere saken i sanntid. Var 

det som ble gjort da, i tråd med datidens standard? Jeg håper ikke det, men i et 

bevisvurderingsperspektiv er spørsmålet irrelevant: De avhørsmetodene som ble brukt, var like 

upålitelige da som de er nå. Trolig var det slik at Dansk politi, påtalemyndighet og domstoler 

ikke (fullt ut) var klar over faremomentene. Det kan de ikke ha vært - da ville politiets avhør, 

de rettslige avhørene og ikke minst domstolsbehandlingene vært gjennomført på en helt annen 

måte. 

  

Anbefaling 28. Et sentralt moment i en granskning av straffeprosessene mot Solbakke må være 

å undersøke om de samme feilene like godt kunne oppstå i dag - eller om strafferettssystemet 

har utviklet seg. Det er lett å peke på politiets metoder, men jeg anbefaler at 

anklagermyndighetens rolle og arbeidsmetodikk studeres like nøye. Hvordan går anklagerne 

frem når de vurderer bevis generelt, og muntlige bevis spesielt? Hvilken kompetanse bygger de 

på i de vitnepsykologiske spørsmålene?   

 

Anbefaling 29. En serie av internasjonale studier har avdekket at dommernes kunnskap om 

relevante, vitnepsykologiske innsikter er begrenset (Magnussen mfl. 2010). Meg bekjent er det 

ikke gjennomført tilsvarende studier med danske dommere som deltakere. Med bakgrunn i de 

internasjonale studiene generelt, og domfellelsene av Solbakke spesielt, vil jeg anbefale at det 

innledes forskning der det undersøkes hvordan danske dommere går frem når de vurderer bevis 

generelt, og muntlige bevis spesielt. Hvilken kompetanse bygger de på i de vitnepsykologiske 

spørsmålene?   

 

Den fatale feilen 

Da etterforskeren – i aktors påsyn – paradoksalt nok «kastet ut brannfakkelen» til Solbakke:  

«Ring om du vil tilstå Hafnia» - så er det en oppfordring som inkluderer informasjon om hva 

som har skjedd (Brann på Hafnia hotell), hvor forbrytelsen har skjedd (Hafnia, København) og 

en forventing, formidlet fra politiet til den sårbare Solbakke (Tilstå).  

 

Ved første øyekast ligger det ingen trussel i denne oppfordringen. Snarere tvert i mot inkluderer 

setningen informasjon om at det er frivillig - «Ring om du vil». Men setningen stopper ikke der. 

Det er ingen invitasjon til Solbakke om at han kan ringe «når han vil». Han kan ringe om «han 

vil tilstå Hafnia» - først da kan han ringe. 

 

Denne meget farlige oppfordringen må sees i den kontekst den ble fremmet. Det fremgår av 

rapporten at anklageren selv var tilstede da direkte oppfordringene om å tilstå ble servert. Vi 

vet jo at oppfordringene på dette tidspunktet åpenbart fremsto som meget forlokkende tilbud. 

 
118 Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015 og Riksadvokatens brev av 06.07.2017 
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Solbakke var lei seg for at politiet ikke kom så ofte på besøk lenger, og hadde rett forut for dette 

tilstått flere branner som aldri hadde funnet sted – ene og alene for å opprettholde kontakten 

med politietterforskeren. 

 

Voksne kan få barn til å gjøre nær sagt hva som helst. Kognitivt sett var Solbakke på nivå med 

et barn – et ungt barn etter hva jeg har forstått. I tillegg – som utviklingshemmet voksen – var 

Solbakke vant til å «please» voksne rundt seg. Det kan meget vell ha gjort ham ytterligere 

sårbar. Vi vet fra de mentale observasjonene at han hadde en tydelig tendens til å gi de svar han 

opplevde at «normale» voksne forventet. I motsetning til et barn, kan han ha hatt et behov for 

å få voksne venner – stå inne med de voksne rundt. 

 

Notoritet – transparate og dokumenterte rettsprosesser 

Når anklageren forteller dommeren at avhørsrapporten «afspejler afhøringerne ned til enkelte 

spørgsmål og svar», formidles et inntrykk av at etterforskningen og bevisene kan etterprøves 

gjennom transparente og godt dokumenterte prosesser.  På norsk vil vi si at notoriteten er godt 

ivaretatt. God notoritet sikrer at de som senere skal vurdere og bedømme bevisene, kan gjøre 

det på et sikkert og informativt grunnlag. «Uformelle samtaler» imellom de «egentlige avhør», 

gir lav eller ingen notoritet. Vurderingene som senere utføres av «de egentlige avhør» vil preges 

av den usikkerheten som beslutningsgrunnlaget er beheftet ved, nemlig at bevisvurdereren ikke 

har kontroll over hva som ble sakt og formidlet «uformellt».   

 

I et rettssikkerhetsperspektiv er de skumleste prosessene åpenbart de der bevisvurdereren 

befinner seg i villfarelse, og feilaktig legger grunn at notoriteten er ivaretatt.  Aktørene tror at 

de fatter sine beslutninger på sikkert grunnlag, og slipper sin kritiske «guard» ned - når den 

egentlig burde holdes høyt. Det motsatte kan også lede til justisfeil, altså at bevisvurderingen 

er mer kritisk til prosessen og bevisene enn det er grunnlag for. Skyldige kan gå fri. Men i vår 

rettstradisjon er det de falske positive feilene vi søker å beskytte oss mot. Ordtaket «det er bedre 

at hundre skyldige går fri, enn at en uskyldig dømmes» er kanskje først og fremst ment som en 

påminnelse om at vi aldri må slippe ned gurden.   

 

Danske etterforskerne forteller at en av deres fremste teknikker på denne tiden, var å snakke 

«uformelt» med den mistenkte utenfor «det egentlige avhøret». Etterforskerne omtalte 

teknikken som «arrestantpleie» - og den måtte gjerne involvere bilturer med den mistenkte. 

Formålet var å fremstille seg som mistenktes «beste venn», og gjennom det instrumentelle 

«vennskapet» gjøre det lettere å få mistenkte til å tilstå. Se kapittel 4.1 om danske 

avhørsmetoder, der jeg blant annet påpeker det opplagte: nemlig at teknikkene forutsetter at den 

mistenkte er skyldig. Et annet problem, og det er det jeg vil konsentrere meg om nå, er at 

«uformelle samtaler» gjør det svært vanskelig, kanskje umulig, å vurdere bevisverdien av de 

protokollerte forklaringene  

 

«Uformelle samtaler» er en avhørstaktikk som på mange måter representerer det sikk motsatte 

av anklagerens feilslåtte beskrivelse - og følgelig bevisbedømmelse av - straffesakens eneste 

bevis. Notoriteten (etterprøvbarhet gjennom transparente prosesser) blir utradert fordi vi kan 

ikke vite om det ble lekket informasjon, om det ble stilt ledende spørsmål, om bilturen gav 
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mistenkte informasjon fra åstedet. Faren er at kontamineringen i «uformelle samtaler» fremstår 

og fremstilles som «unik» i det «egentlige avhør».  

 

I denne saken forsterkes villfarelsen ytterligere ved at forsvareren går god for anklagerens 

fremstilling.  

 

 
 

Det er nesten utrolig: Han var jo aldri til stede, selv ikke under de «egentlige» avhørene.  

 

Et ytterligere moment som viser hvor naiv anklageren (og forsvarerens) påstand er, er jo det 

faktum at de etterfølgende politirapportene er tause og ikke problematiserer forklaringene som 

ikke stemte med sakens faktum. De bevistemaene «dør ut» – i alle fall på papiret. De omtales 

ikke, og gjøres heller ikke til gjenstand for noen form for testing.  

 

Det aktor (og forsvarer) her anfører, er altså ikke bare feil. Det er grovt misvisende. Og det er 

alvorlig, ja kritisk, nettopp fordi det er informasjonen fra avhørene som – slik jeg kjenner saken 

– er det eneste bevis mot Solbakke.  

 

Avhørene er slettes ikke skrevet ned til minste detalj, slik anklageren påstår i retten. Snarere 

tvert imot. Institusjonen som Solbakke bodde på, forteller at etterforskeren og Solbakke var på 

lange bilturer – spiste middag og feiret bursdag. Det er åpenbart at etterforskeren har pratet 

masse med Solbakke utenfor avhør. Uansett vil det alltid være selektivt hva som skrives ned, 

så lenge det ikke er transkripsjon av et lydopptak. Alle politietterforskere, forsvarere og 

anklager vet det. Men her males det opp en annen verden. I de fleste avhørene (med unntak av 

Fanø) er det i realiteten kun en person som har valgt hva som skal skrives ned – og hva som 

ikke skal skrives ned. Det er etterforskeren selv.  

 

I lys av etterforskerens egne beskrivelser av hvordan han la opp sin avhørsstrategi, blir det 

nesten tragikomisk å lese anklagerens påstand om at avhørsrapporten «afspejler afhøringerne 

ned til enkelte spørgsmål og svar». Selv skriver jo etterforskeren at avhørene var: 

 

 

 
 

Videre viser mine analyser tydelig at etterforskeren i stor grad ignorerte det som ikke passet, og 

fremhevet det som passet, gjennom hele prosessen. Vi vet også at Solbakke ikke leste gjennom 
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sine forklaringer. Noen ganger fikk han dem opplest, andre ganger ikke. Det spiller i realiteten 

liten rolle. Solbakke har aldri noen innvendinger til det etterforskeren skriver. Kanskje var han 

uansett ikke, kognitivt sett, i stand til å ta stilling til innholdet som ble presentert for ham. Når 

politiet i tillegg velger å gjennomføre avhørene uten forsvarer, er avhørsprosessen så sårbar at 

den etter mitt syn – og definitivt etter dagens standard – må karakteriseres som intet annet enn 

uforsvarlig. 

 

Bilturer og andre «uformelle samtaler». 

Politiets oppfordring til Solbakke i de innledende samtalene er selvsagt ikke av mindre 

betydning fordi de – i følge politiets oppfatning – har foregått under «uformelle samtaler». De 

er like ledende, og uten notoritet, ennå farligere. Når politiets etterforsker snakker om saken 

med den mistenkte, så er det ingen ting som er uformelt. Selvsagt har det betydning for 

bevisvurderingen hva som blir sakt mellom politiet og den mistenkte. Uavhengig av om 

avhøret– i politiets øyne – ikke ennu har startet.   

 

Anbefaling 29. Europarådets torturkomitee (CPT) har i år stilt kritiske spørsmål til dansk politi 

og deres kjøreturer med mistenkte. Som seansen ovenfor viser med tydelighet, er det gode 

grunner til at CPT setter spørsmålstegn ved slike «uformelle samtaler». De er forbudt i Norge 

siden 1999.119 En granskning av prosessene mot Solbakke, bør undersøke om praksisen lever 

videre. 

 

Rettsmøtet fortsatte neste dag, men da om drapet på Fanø. Det kommer vi tilbake til i neste 

analyse. Men først en oppsummerende analyse av selve dommen mot Erik Solbakke for brannen 

på Hafnia hotell.  

4.5.16     18.01.1989 - Erik Solbakke dømmes for å ha tent på Hafnia hotell 

Etter formaliteter om aktuelle straffebud osv., innleder dommeren sine domspremisser med å 

konkludere at «Retten finder det aldeles ubetænkeligt at legge tiltaltes erkjendelse til grund for 

sagen». Deretter underbygges konklusjonen med premissene retten legger til grunn: 

 

Bevistema 1:- ”At tiltaltes forklaring om hotellets generelle udseende, udforming af receptionen 

og udseendet af thekøkkenet indtil enkeltheder svarer til det i øvrigt i saken kendte” 

 

Jeg henviser til mine analyser ovenfor, og da særlig knyttet til det vitnepsykologiske 

perspektivet. Etter mitt syn har Solbakke beskrevet detaljer fra Thekjøkkene og resepsjonen 

med detaljer han umulig kan ha hentet fra sitt eget minnebilde, 13-14 år etter han skal ha 

innkodet de trivielle detaljene.  

 

Av domspremissene fremgår det ikke at TheKjøkkenet var noe Solbakke endret sin forklaring 

til, i første avhør etter at politiet mottok saksdokumentene.  

 

 
119 Riksadvokaten 1999. For en oversikt over den historiske utviklingen, se evt. Rachlew og Fahsing 2015.  
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Beivistema 2 – «At hans forklaring om at have set to personer i samtale med portier`en også 

stemmer med det under sagen oplyste». 

 

Solbakke har aldri hatt noe klart minnebilde om dette. Snarere tvert imot. På ledende spørsmål 

fra etterforskeren svarte Solbakke lenge at han ikke kan huske, eller at han er var usikker. Men 

etterforskeren gav seg ikke, og fra og med det 6. avhøret, legges opplysningene til grunn. Da er 

usikkerheten borte.  

 

Jeg henviser til min analyse ovenfor i tilknytning til det 6. avhøret av Solbakke med 

overskriften: Møtte Solbakke andre enn resepsjonisten på sin vei ut?  

 

Bevistema 3 - At thekøkkenet, der udrændte totalt, i følge de brandtekniske undersøgelser, 

særlig en erklæring fra ingeiør NN, Københavns brandvæsen, må antages at have været 

arnestedet, 

 

Om brannen var påsatt eller kom i stand av andre årsaker, vet jeg lite om. Det må andre vurdere 

om er bevist utover enhver rimelig tvil.  

 

Bevistema 4 - at tiltaltes sluttelige iagttagelse om gadebelysningens midlertidige ophør 

ligeledes svarer til det i øvrigt oplyste 

 

Dette var opplysninger som kom til etter at etterforskeren hadde fått lest seg opp på saken. Jeg 

henviser til mine analyser ovenfor, der jeg stusser – til dels ganske mye – over hvordan 

Solbakkes forklaring om dette gatelyset «plutselig» dukker opp på en tilforlatelig måte, midt i 

blant beskrivelsen av død, brann, skrik.  

 

Bevistema 5 - "..og uden at få forevist billeder og rids før ved de senere indenretlige forhør – 

derimod tegnede han relevante lokaliteter, hvilke tegninger trods deres åbenbare 

ubehjælpelighed ligeledes viste kendskap til enkeltheder som nævnt ovenfor 

 

Jeg er som beskrevet ovenfor, ikke enig i dommerens bevisvurdering. Solbakke ble tatt med på 

kjøretur til Hotell Hafnia noen måneder før hans forklaring og tegninger kom i stand. Det står 

det intet om i dommen. Videre er jeg av den oppfatning at tegningene kan tolkes på ulike måter. 

Her er det åpenbart tolket til inntekt for den oppfatningen dommeren nok hadde, lenge før 

rettsmøtet. 

 

Paralleller til domfellelsene av Sture Bergwall 

Parallellene mellom straffeprosessene mot Sture Bergwall og Erik Solbakke er mange. Ikke 

bare under politiets etterforskning. Rettsprosessene mot Solbakke preges også av det samme 

dilemma som oppsto i Sverige og Norge. I sin analyse av Bergwall-komplekset peker Stridbeck 

(2020) på en rekke umiddelbare og underliggende årsaker til at Bergwalls falske tilståelser ledet 

ut i uriktige domfellelser. Jeg ser tydelige konturer av tilsvarende svakheter i prosessene mot 

Solbakke. Stridbeck forklarer blant annet (s. 9  og 10):  
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Since the investigative team in all eight cases consisted of the same persons, the 

revelation of a false confession would cast doubt on their previous work. 

 

Analysis of the judgments reveals that later convictions are built on his credibility 

in the earlier convictions. ….The judgments may be seen as results of a domino 

effect. 

 

In addition, the outcome was influenced by the fact that the District court 

proceedings lacked the element of opposition, as the prosecutor, the defense 

attorney and Quick himself all argued for convictions.  

 

A key point is that the courts were not presented with the progression in his 

testimony across interviews. As mentioned, he sometimes began with utterly 

incorrect information and gradually, aided by involuntary leakage by the police and 

others, was able to home in on correct information. Surely, a court that had heard 

how this developed would have failed to convict.  

 

Furthermore, Quick’s attorney did not draw attention to the shortcomings of the 

prosecutor’s presentation or other flaws in the investigative process (Quick Court 

Files). Since Quick had confessed and wanted a conviction, it was difficult for his 

attorney to be disloyal to him and argue for acquittal against his will. 

 

 

Som vi senere skal se i tilknytning til drapet på Fanø, var den samme etterforskeren tilbøyelig 

til å vise bilder av åstedet, for så å avhøre Solbakke om detaljer fra åstedet i påfølgende avhør. 

Jeg har ikke funnet spor av samme fremgangsmåte i denne saken, men etterforskningene pågikk 

parallelt, så om han var tilbøyelig til å gjøre det i den ene saken, kan jeg ikke utelukke at det 

også er gjort i den andre.  

 

Jeg anfører også at det å vise den mistenkte åstedet i original, ikke er noe mindre ledende enn 

å vise ham bilder.  

 

Generell premiss for bevisvurderingen 1 - "Efterforskningen og afhøringerne er foregået med 

maksimal forsigtighed særligt med hensyn til, at tiltalte til stadighet har forklart med egne ord 

uden ledende spørgsmål m.v. 

 

Som mine analyser ovenfor viser, er ikke bare dette premisset feil, det er direkte misvisende. 

Hele saken startet med et ledende spørsmål. «Ring meg viss du vil tilstå Hafnia» - er en 

fremgangsmåte som, dersom den skulle karakteriseres i grad av forsiktighet, er langt nærmere 

«maksimal uforsiktighet» enn det motsatte som dommeren legger til grunn.  

 

Generell premiss for bevisvurderingen 2 - At han under efterforskningen og retsmøderne i 

denne og i den forrige sag siden den 6. december 1985 aldrig er grebet i løgn, 
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Som mine analyser ovenfor viser med tydelighet, så er dette premisset feil og missvisende. 

Solbakke tilsto en rekke forbrytelser han ikke kan ha begått. Jeg er imidlertid usikker på om 

dommeren fikk vite om dette. 

 

Generell premiss for bevisvurderingen 3 - At handlingsmønsteret svarer helt til de tidligere 

pådømte overtrædelser. 

 

Jeg ser dessverre ikke bort i fra at dette i første rekke kan skyldes at det er den samme avhøreren 

som har avhørt Solbakke. Videre forutsetter dette premisset at Solbakke ble korrekt dømt tre år 

tidligere. Det er jeg slett ikke sikker på at han ble. Uansett er det en rekke, avgjørende forskjeller 

i et gjerningsmannsprofileringsperspektiv. Av etterforskerens Resyme s. 25 om Hillerød 

brannene fremgår det at Solbakke i all hovedsak skal ha planlagt sine ugjerninger. Solbakke får 

lyst til å tenne på, skaffer seg bensin og utfører det hele. Det er handlingsmønstret – i 

hovedtrekk. Hafnia, slik Solbakke forklarer det, var en impuls.  

 

Generell premiss for bevisvurderingen 3 - At hans ringe evner til læsning m.v. udelukker, at han 

har skaffet sig viden andetsteds fra. 

 

Dette premisset bygger på flere, sviktende forutsetninger. For det første er «testen» som ble 

utført for å undersøke Solbakkes leseferdigheter, så amatørmessig utført, at det etter mitt syn er 

betenkelig i seg selv at en dansk domstol hviler på resultatene fra den, i en så alvorlig sak. 

Videre er det jo sånn at Solbakke ikke var blind eller døv, og dersom dette premisset skulle ha 

noen bevisverdi (og det mener jo dommeren at det har, i og med at han nevner det) måtte det jo 

være slik at verken aviser eller TV viste bilder fra Hafnia-brannen. Det gjorde de åpenbart. Jeg 

vil tro at også dansk radio dekket saken. Sosial påvirkning skjer også gjennom samtaler.  

4.5.17  Konklusjon (Hafnia).  

Anbefaling 30. Etter dagens standard, og i etterpåklokskapens kritiske lys, er det etter min 

mening begått så mange feil i rettsprosessene mot Erik Solbakke, at det må settes ned en bredere 

og dypere, offentlig granskning. En intern granskning vil komme til kort. Her trengs det kritiske 

blikk fra utsiden. Det etter mitt syn tvingende nødvendig fordi, dersom kun halvparten av mine 

kritiske innsigelser skulle vise seg å være rett, så er dommen mot Solbakke uansett fattet på et 

så sviktende grunnlag, at han meget vell kan være uskyldig dømt. Jeg kan ikke - og skal ikke - 

mene noe om utfallet av en slik granskning, men dette er mine konklusjoner, og det beklager 

jeg.  

 

Anbefaling 31. Solbakke har tilsynelatende gitt noen detaljer under politiets avhør som, etter 

hva jeg forstår, godt kan stemme overens med sakens faktum. For eksempel «2. sal». Uten 

opptak av avhørene, og med hyppig anvendelse av «uformelle samtaler» mellom avhører og 

Solbakke, blir det vanskelig å rekonstruere hvordan disse opplysningene kom frem. Like fullt, 

kommisjonen må lete etter «unike» opplysninger som fremkommer under avhørene – altså 

opplysninger som etterforskeren selv ikke hadde – og som stemmer overens med sakens faktum. 

For meg er det nå blitt vanskelig å finne «unike opplysninger». Jeg ser et mønster, og finner 

alternative forklaringer til dem alle, men kanskje tar jeg feil?  
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4.6 Analyse av avhørene i Fanø drapet 

 

4.6.1 Avhør nr. 1 - 11.03.1987  

Solbakke blir innledningsvis gjort kjent med at etterforskeren ønsker «at afhøre ham nærmere 

om en ferietur». Solbakke får opplyst at han ikke er siktet, men blir gjort kjent med sine 

rettigheter som om han var det. Solbakke er som vanlig villig til å forklare seg uten forsvarer 

tilstede.  

 

Jeg har litt problemer med å forstå jussen i det hele. Ble Solbakke gjort kjent med hvilken sak 

han skulle avhøres om? Og, om han ikke var siktet, var han da å anse som vitne eller mistenkt? 

Jeg lar de formelle spørsmålene ligge. Etter mitt syn har de på dette tidspunktet i saken, rent 

praktisk sett, begrenset betydning. Det er på det rene at etterforskeren på dette tidspunktet hadde 

stor innflytelse over Solbakke – så stor, at etterforskeren antakelig selv kunne bestemte om det 

skulle være forsvarer til stede, eller ikke.  

 

Etter «formalitetene» er unnagjort, opplyser etterforskeren at han og Solbakke – på samtalebasis 

– har snakket om Solbakkes ferieturer på Bornholm, i Holland og i Østrig. Solbakke blir deretter 

spurt om han har vært på ferie andre steder. Nei, det hadde han ikke. Etterforskeren gjør 

Solbakke oppmerksom på at også har vært på ferie på Fanø. Solbakke bekrefter det.  

Det kan virke som om etterforskeren forsøker å gjøre et nummer ut av at Solbakke ikke har 

fortalt om denne ferieturen – innforstått for leseren: at Solbakke har holdt det tilbake. Solbakke 

svarer imidlertid: «Du spurgte jo ikke».  

 

Seansen er interessant, fordi den indikerer og illustrerer at Solbakke svarer på det etterforskeren 

spør om. Det forteller noe om dynamikken i den mellommenneskelige interaksjonen mellom 

dem.  

 

Solbakke forteller så at det var her piken ble drept.  Etterforskeren følger opp med spørsmål om 

hvordan han kunne vite at piken ble drept. Solbakke forteller at liket ble fraktet ut fra stranden 

med Falck og politi. Han og Ann Dorthe (i rullestol) var ute på tur da piken ble hentet ut fra 

standen hvor hun ble drept. 

 

Etterforskeren spør etter detaljer om hvor piken lå. Solbakke svarer generelt – at piken lå ved 

buskene. Men når Solbakke får spørsmål om ytterligere detaljer, blir han sur og vil avslutte 

avhøret.   

 

4.6.2  Rapport datert 12.03.1987 – om andre «avhør» om Fanø saken 

Her er det noe rart med datoene. Dette dokumentet, datert 12.03.1987 er en rapport som er 

skrevet for å forklare tegninger etc. som kom i stand i avhør av 7.04.1987 (- så rapporten må 

være feil datert). Ved rapporten følger det tegninger fra stranden fra Fanø – som ble tegnet i 

avhør 07.04.1987.  
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Det fremgår av denne rapporten at forsvareren var med under avhøret av 07.04.1987. Ikke bare 

var forsvareren tilstede, forsvareren har tegnet opp en rekke forslag om hvordan busker og kratt 

skal ha sett ut på Fanø. Den som skal forklare seg om det hele, for så i oppgave å bekrefte eller 

avkrefte hvordan det hele så ut. En merkelig, ledende form for avhørsmetode, der forsvareren - 

bokstavelig talt – bidrar med en hjelpende hånd, til å utvikle Solbakkes forklaring.  

 

  

 

 
 

 

4.6.3 Avhør nr. 2 – 07.04.1987 

I dette avhøret er Solbakkes forsvarer tilstede. Det opplyses at Solbakke avhøres uten siktelse, 

men uten plikt til å forklare seg. Solbakke er villig til å forklare seg. Jeg sitter igjen med et stort 

spørsmålstegn. Vet han egentlig hvorfor han blir avhørt? 

 

Solbakke skal forklare seg om forhold som skjedde syv år tidligere. Det er lang tid, og Solbakke 

kan, for eksempel, ikke huske hvem han bodde på rom sammen med – og det til tross for at 

oppholdet varte i ca. en uke.  

 

Solbakke forklarer at de (han, de øvrige beboerne og ansatte) ikke var på noen turer rund på 

øya. De oppholdt seg i nærheten av Dan hotell.  

 

Etterforskeren fremviser et foto av «Hotel Kongen av Danmark». Solbakke husker dette godt. 

For meg indikerer det at etterforskeren sitter med saksdokumenter fra Fanø. 

 

Så blir det utferdiget en skisse over området (det står ikke protokollert hvem som lager den). 

Solbakke blir spurt om å plassere Hotel Kongen av Danmark på skissen. Det klarer han ikke, 

men da etterforskeren plasserer hotellet på skissen, så forteller Solbakke «at det husker han 

godt». 

 

På direkte spørsmål, sier Solbakke at han aldri gikk turer alene på Fanø. Han tok alltid med seg 

sin venninne, Ann Dorthe. De gikk mye tur sammen. Lange turer på stranden. De var alltid 

sammen. Om han forlot henne, så var det for å tisse. De innledet et romantisk forhold.  

 

Solbakke får generelle spørsmål om forholdene på standen. Om hvor mange mennesker som 

var der osv. Generelle spørsmål og generelle svar.  
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Solbakke bli deretter bedt om å beskrive menneskene han så. Det veksler på en merkelig måte 

mellom generelle betraktninger fra sitt ferieopphold (over en uke) for eksempel: 

 

 

 
 

….for så plutselig å dreie seg om konkrete personer, med beskrivelser som tilsynelatende  dreier 

seg om et bestemt tidspunkt, uten at Solbakke har forklart når dette skulle være. Det virker 

veldig forvirrende.  

 

Etter å ha forklart (generelt) at noen hadde badebukser på, andre hadde bikini og at barn hadde 

badebukser. Så, plutselig, uten at det knyttes til noen konkret tid, står det skrevet: 

 

 
 

Solbakke endrer nå sin forklaring, og forteller at han noen ganger har vært på tur til «klitterne» 

alene. Gjennom ledende, alternativtgivende utspørring, forklarer Solbakke videre at han har 

gått turer til «klitterne» et par ganger om dagen. Dette i sterk kontrast til hva han forklarte i sin 

første forklaring.  
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Så forklarer Solbakke at den dagen han så den drepe piken ble hentet av «Falck-folkene», så 

hadde han gått tur alene i klitterne. Deretter blir han bedt om å forklare seg om denne turen.  

 

Han forteller at han så en pike som lå alene og på magen. «Det er her tale om den samme pige, 

som han tidligere har beskrevet, som værende pigen med den mørke bikini og det møke hår». 

Det er samme pike som han senere så bli kjørt bort av «Falck-folkene».  Som leser av 

dokumentet får vi ingen informasjon om hvordan denne informasjonen kom frem. Om det var 

Solbakkes egen fortelling, eller som svar på spørsmål fra etterforskeren. 

 

På tilsvarende måte protokolleres det at Solbakke gikk ned til piken. Hun sov og han «fik lyst 

til noget fisse». Han satte seg ned ved hennes side, og tok på hennes skulder. Hun våknet og 

skrek opp etter hjelp. Da forlot Solbakke stedet, og gikk hjem til hotellet.  

 

På ledende spørsmål, svarte Solbakke at han ikke trakk hennes bikini av.  

 

Advokaten anmodet om å avslutte avhøret. Det skal gå en måned før neste avhør. 

 

Spesielle avhørsmetoder – advokaten tegner og Solbakke bekrefter 

Av protokollatet kan det virke som om Solbakke har forklart seg om alt dette i muntlig form – 

som om det var et vanlig avhør. Vi vet imidlertid av rapporten (feil)datert 12.03.1997, at avhøret 

foregikk på en helt spesiell måte: Nemlig at forsvareren tegnet tegninger, og Solbakke bekreftet 

og forklarte. Hvorfor denne spesielle fremgangsmåten ikke er beskrevet i avhøret der 

opplysningene fremkommer, vet jeg ikke.  

 

For meg virker det som om forsvareren forsøker å hjelpe politiet med å få Solbakkes tilståelse 

på plass. Dersom det stemmer, forsterkes sårbarheten i prosessene ytterligere.  

 

Aldri grepet i løgn? 

Dersom en legger de to første forklaringene fra Solbakke til grunn - og samtidig mener at 

Solbakkke har drept piken på Fanø, blir det vanskelig å forstå domspremissene om at politiet 

aldri har grepet ham i løgn.  

 

Solbakke har benektet drapet. Han har ikke gitt noen «unike detaljer». Snarere tvert imot. I sin 

beskrivelse av den drepte piken gir han to opplysninger: Hun hadde mørk bikini på, og hun 

hadde mørkt hår. At en pike på stranden har bikini på, er naturlig.120 At hun hadde mørkt hår er 

feil. Den drepte piken hadde lyst blondt hår. 

 

 
120 Det stemmer at bikinien var mørk. Således er det en riktig detalj Solbakke her nevner. For meg blir det 

vanskelig å legge noen særlig vekt på det. Det er det flere årsaker til. Sjansen for å si og gjette «Mørk eller lys»  

er stor. Men viktiger for meg, er hvordan Solbakkes hukommelse om denne bikinien egentlig er. Senere skal vi 

se at han får forelagt to bikinier i en gjenstandskonfrontasjon. Den originale, brune bikinien som piken hadde på, 

og en hvit, tilfeldig bikini. Solbakke «plukket ut» den hvite bikinien.  
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Fanø-dokumentene ankommer Hillerød 14. april 

For den videre bevisvurderingen av opplysningene som kommer frem under de påfølgende 

avhørene av Solbakke, er det av avgjørende betydning å vite at etterforskeren nå rekvirerer de 

originale saksdokumentene. Av etterforskerens resyme fremgår det at de originale 

saksdokumentene ble rekvirert fra politiet i Esbjerg, og at de ankom Hillerød den 14. april 1987. 

Tre uker etter at saksdokumentene ankommer, innleder politiet et nytt avhør. Nå kjenner 

etterforskeren sakens detaljer.  

4.6.4 Avhør nr. 3 – 06.05.1987 

Dette avhøret innledes med at forsvareren ber om å få tale med Solbakke i enerom. Så starter 

avhøret. Igjen beskrives den spesielle avhørsmetoden der «forholdet blev talt igennem» med 

Solbakke. 

 

Hvordan denne avhørsmetoden utspant seg i praksis, er vanskelig å si noe presist om. Det finnes 

ikke opptak, eller en rapport der spørsmål og svar er skrevet ned. En ting er rimelig sikkert: 

Aktoratets anførsel fra rettsmøtet om Hafnia-saken om at avhørsrapporten «afspejler 

afhøringerne ned til enkelte spørgsmål og svar», må kunne sies å representere det direkte 

motstykket til hvordan avhørene om drapet på Fanø faktisk foregikk, der altså «forholdet tales 

igjennem» før det «egentlige avhøret» starter.  

 

Uansett, nå endrer Solbakke sin forklaring, og tilstår drapet på Fanø. Dette er arnestedet for 

tilståelsen, og må analyseres i minste detalj (Se kapittel 4.2, 4.2.1 og 4.2.2 om 

arnestedsanalyser, «unike detaljer» og sosial påvirkning).  

 

Den initiale tilståelsen presenteres i et komprimert sammendrag. Legg særlig merke til siste 

setning i den initiale «tilståelsen» (min understrekning i rødt).  

 

 
 

 

Solbakke har altså først snakket med sin forvarer i enerom. Deretter er «forholdet blev talt 

igennem» med Solbakke. Også, kommer den nye forklaringen: Tilståelsen. Forklaringen 
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kommer tilsynelatende fritt – som om det er Solbakkes frie forklaring; «Han forklarede 

herefter», «Videre forklarede han», «Videre oplyste han». 

 

Så protokolleres det: «Adspurgt oplyste han, at han havde slået hende i panden og i nakken med 

en murstein».  

 

Hva Solbakke er «Adspurgt» om, får leseren ikke vite. Som vi har sett – og vil se mer av i de 

kommende avhørene – er etterforskeren tilbøyelig til å stille ledende spørsmål, og det om helt 

sentrale bevistema. Jeg kan ikke vite, men ser ikke bort ifra at «mursteinen» er lagt inn som en 

premiss i spørsmålet.  

 

Politiet har etterforsket Solbakke for drapet på Fanø i to måneder. Etterforskeren har hatt ca. tre 

uker å lese seg opp på saken, før inneværende avhør. I sin resyme-rapport gir etterforskeren en 

kort beskrivelse av drapssakens detaljer – slik den fremstår i originaldokumentene. I sitt resyme 

av originalsaken vier etterforskeren mursteinen fra åstedet stor oppmerksomhet (s. 19 og 20). 

Det er naturlig: Mursteinen er drapsvåpenet.  

 

Opplysningene om mursteinen var følgelig godt kjent av etterforskeren. Kanskje også 

forsvareren.  

 

Etter en pause blir Solbakke gjort kjent med at han nå er siktet for å ha drept piken på Fanø. 

 

Mand og Kone 

Solbakke blir spurt om hva han i tidligere avhør (07.04.1987 s. 5) mente med «Mand og Kone». 

Så protokolleres det:  

 

 
 

Dette virker veldig merkelig – og påtagelig - for meg som leser. For å forstå det påtagelige, må 

vi rekapitulere hva Solbakke forklarte om «Mand og Kone» i sist avhør, altså i avhøret av 

07.04.87. 

 

Der ble «Mand og Kone» nevnt i generelle termer av Solbakke. Han beskrev da mennesker han 

hadde sett på stranden gjennom den uken han var på Fanø. Han fortalte om barn, «Mand og 

Kone», en dreng, en «smart pige» og en annen pige med rødt hår og blomstret badedragt.  
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Da Solbakke ble bedt om å beskrive disse personene nærmere den 7. april, forklarte Solbakke 

at «Mand» som var sammen med kone «havde rødstribede badebukser på». Hva «drengen» 

hadde på, kan Solbakke ikke huske. Han husker videre intet om deres utseende.  

 

Dersom det var slik at «Mand og Kone» lå å elsket – slik han nå forklarer (6. Mai) - ville det 

vel for det første være naturlig at Solbakke nevnt dette i sin første forklaring (7. April)? For det 

andre virker det merkelig at Solbakke 7. April beskriver at «Mand» hadde «rødstribede 

badebusker på», dersom vi skal legge til grunn det han nå forklarer, nemlig at mannen lå og 

elsket med sin «Kone»? 

 

Jeg har analysert etterforskerens egen Resymerapport nærmere. Om dette avhøret skriver han 

på side 25 noe som etter mitt syn kaster lys over det hele: 

 

 

 
 

Det er altså først etter «på foresgørgsel» fra etterforskeren at Solbakke «hermed mente et par, 

som havde samleje». Hvordan etterforskerens forespørsel ble formulert, kan vi ikke vite.  

 

De vi imidlertid vet, er at etterforskeren på dette tidspunktet har lest originaldokumentene fra 

saken. Av disse fremgår det at det lå et par og elsket i «grydene» i nærheten av den drepte piken. 

Det elskende paret bakes nå inn i Solbakkes forklaring på en – etter mitt syn – påtakelig måte. 

«Mand og Kone» er heller ikke nevnt i Solbakkes første, konkrete forklaring om hva han 

opplevde den dagen da han gikk ned til den «smarte pige». Det var med andre ord først etter at 

etterforskeren fikk lese originaldokumentene, at Solbakke forklarer at han så «Mand og Kone» 

ha sex.  

 

Murstein uden kalk på 

Etter å ha sett det elskende paret, ble Solbakke seksuelt opphisset. Han gikk derfor rundt i 

klitterne for å finne en pike han kunne ha sex med. Han så en pike han likte. Så gikk han og 

hentet en stein. Så gikk han tilbake til piken. Her står det skrevet: 

 

 
 

Mursteinen er sentral i saken. Det er drapsvåpenet. Vi vet fra originaldokumentene at 

mursteinen var dekket av kalk/mørtel på den ene siden. Det Solbakke her beskriver er altså feil. 

Men i etterforskerens Resyme fra dette avhøret (6. mai 1987) står det likefullt skrevet (s. 25): 
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Etterforskerens videreformidling av Solbakkes forklaringer er misvisende og (her) direkte feil. 

Mønsteret fra avhørene i Hafnia-saken tenger seg på nytt: Solbakkes forklaringer som ikke 

stemmer med sakens fakta, ignoreres og utelates. Når hans forklaringer endrer seg til noe som 

passer, så videreformidles kun siste versjon – den som «stemmer».  

 

Ved første øyekast kan det se ut som om etterforskeren bevisst har forfalsket din resymerapport. 

Det tror jeg ikke er tilfelle. Som vi snart skal se, endrer Solbakke sin beskrivelse av denne 

mursteinen i sin neste forklaring – slik at den «passer» med sakens originale opplysninger.  

 

Jeg tror etterforskeren har flettet sitt resyme av avhøret den 6. mai, sammen med opplysningene 

som kom frem i neste avhør (1. juni). Det er i så fall bare en «skrivefeil» fra etterforskerens 

side. Men, det tar ikke bort det sentrale poenget: Informasjon som Solbakke gir, og som ikke 

stemmer med sakens originale dokumenter, har en lei tendens til å forsvinne.  

 

Dommerens ansvar 

Som i mine analyser av avhørene i Hafnia-brannen, reiser dette selvsagt det sentrale spørsmålet: 

Nemlig om opplysningene (som er falt bort fra Resymeet) heller aldri ble videreformidlet til 

aktor eller dommeren. Ble dommeren holdt «blind» for sakens faktum? I så fall – og uansett – 

hvor langt strekker dommerens eget ansvar for å sørge for sakens fulle lopplysning?  

 

Etter mitt syn hadde dommeren et særskilt ansvar til å sette seg inn i bevismateriale – all den 

tid han valgte å gjennomføre rettssakene, uten å føre vitner. Dommerens ansvar til å 

bevisvurdere Solbakkes politiforklaringer er ytterligere skjerpet, fordi dommeren legger til 

grunn – som sentrale og generelle premiss for sin dom – (a) at politiavhørene er gjennomført 

på en «særdeles betryggende måte», (b) at det ikke er stilt ledende spørsmål under avhørene og 

(c) at Solbakke aldri er tatt i løgn og (d) at Solbakkes forklaringer har vært konsekvente.  

 

Mine analyser av avhørene viser at ingen av premissene er sanne. De er direkte misvisende, og 

jeg frykter at dommeren har lagt anklagerens fremstilling av Solbakkes forklaringer til grunn. 

Det er i så fall en alvorlig justisfeil. Det fremgår av mine analyser ovenfor at anklagerens 

fremstilling av Solbakkes tilståelser, er like skjeve som de er i etterforskerens Resymerapport. 

Sårbarheten i prosessen forsterkes ytterligere i det Solbakkes forsvarer etter mitt syn har 

opptrådt mer som en «hjelpe-aktor» enn hva som bør forventes av en forsvarer, med en 

ekstraordinært sårbar klient viss IQ var estimert til 70.  Det kontradiktoriske prinsipp for dermed 

liten plass i prosessene.  

 

Dommeren viste utmerket godt at Solbakke var ekstraordinært sårbar for å avgi falske 

tilståelser. Det fortalte de rettsoppnevnte psykiaterne ham. Dommeren var også klar over at 

tilståelsen var det sentrale, ja eneste bevis. I og med at dommeren anfører «de betryggende 

avhørsmetodene» i sine premisser, var han også klar over at nettopp politiets avhør var det 
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kritiske elementet i bevisvurderingen. Han forsto at politiets avhør kunne være en potensiell 

feilkilde. Han påstår i dommen at den feilkilden er vurdert av ham, men det tviler jeg på at den 

er. Og skulle feilkilden være vurdert, så er den i alle fall ikke vurdert i tråd med lovens krav til 

objektivitet. Da måtte dommeren ha sett deg samme som meg – nemlig at det ble stilt en rekke 

ledende spørsmål. 

 

Anbefaling nr. 32. En ekstern granskning av straffeprosessene mot Erik Solbakke bør ta rede 

på hvilken formell kompetanse rettens aktører (dommere, forsvarere og anklagere) har til å 

vurdere bevis generelt, og muntlige bevis spesielt.  

 

Får danske jurister opplæring i bevisvurdering? Hva slags metode lærer de, og hvordan går de 

rent praktisk til verks år de vurderer bevis? Den svenske jussprofessoren, Christian Diesen, 

leverte i 1994 din doktoravhandling om hvordan svenske høyesterettsdommere vurderte bevis 

som ble forelagt for dem. Diesens doktorgrad (1994) og senere arbeider er vanskelig å komme 

utenom i en undersøkelse av dansk praksis i dag.  

 

Diesen (2000) oppfordrer aktørene (politi, påtalemyndigheter og dommere) til å identifisere 

alternative hypoteser – det vil si lete etter rimelige, alternative forklaringer til bevisene som 

peker mot den mistenkte, og deretter samle inn informasjon, egnet til å svekke eller støtte opp 

under disse. Dersom tesen (mistanken) ikke svekkes gjennom utforsking av alternative 

hypoteser, styrkes tesen om skyld. Modellens viktigste egenskap er at den reduserer faren for 

ubevisste psykologiske bekreftelsesfeller og operasjonaliserer uskyldspresumpsjonen, samtidig 

som den reduserer skyldiges mulighet til senere å fremme plausible motstrategier (Ask og 

Granhag 2005).  

 

Bikini blir revet av 

Piken ropte på hjelp da Solbakke forsøkte seg på henne. Han forklarer at han da gav henne ”et 

par lussinger”, men det hjalp ikke. Han forsøkte å trenge inn i henne, men klarte det ikke. Det 

neste som skjer, i følge rapporten, er at: 

 

 
 

Solbakke forteller deretter at han slo piken med mursteinen i pannen. Hun «ømmede seg», og 

Solbakke gikk av henne. Hun reiste seg opp og løp ca. tre meter. Solbakke fanget henne inn, og 

slo henne på nytt med mursteinen. Denne gangen i nakken, til hun ble liggende «som om hun 

var død». På spørsmål om hvordan Solbakke kunne vite at han traff piken i hodet, svarte han 

«at det jo blødte ud».  

 

Av saksdokumentene vet vi at dette hendelsesforløpet neppe kan stemme. Det er ingenting i 

saksdokumentene som indikerer at piken ble slått i hodet på to forskjellige steder. Videre virker 
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det jo noe rart at en mann, som har dratt sine benklær ned (det må han jo ha gjort), reiser seg 

opp og løper 3 meter for å fange inn den løpende piken.    

 

Uansett, Solbakke forklarer videre at selv om han fortsatt hadde «ståpikk», ville han ikke 

fullføre samleie han hadde forsøkt seg på. Han ble «bange for blodet».  

 

Etter hendelsen gikk han ut mot stranden, tok «stien op», og videre inn på hotellet hvor han 

bodde med de andre. Vel fremme på hotellet, gikk han inn for å prate med dem.  

 

Detaljer fra åstedet 

Solbakke ble spurt om hva han hadde på seg av klær denne dagen. «Det kan han slet ikke 

huske». Han ble deretter bedt om å tegne detaljene i sålene på de sandalene han den gang eide. 

Det er kastet, men han vet ikke når. På tegningen står det at Solbakke bruker størrelse 45 i sko. 

 

Ut på kvelden gikk de (Solbakke og de han var på ferie med) ut for å strekke på benene. På 

stranden så de en politibil i nærheten av stedet han drepte piken. Det kom ambulanse, og etter 

hvert ble piken båret ut av to personer på en båre med «sådan noget hvidt på».  

 

Jeg kan ikke se at forklaringen er lest opp for Solbakke. Han har i alle fall ikke underskrevet 

den. 

4.6.5 Avhør nr. 4 – 01.06.1987 

Nytt avhør med forsvarer tilstede. Solbakke blir gjort kjent med sine rettigheter og er villig til 

å forklare seg.  

 

Lesetesten 

Solbakke svarer på spørsmål at han ikke er særlig flink til å lese. Han kan lese overskriftene i 

en avis, men er ikke flink til å forstå det som er skrevet under overskriftene, forteller han.   

 

Så blir han forevist en «tilfældig avis» og bedt om å lese et stykke av en artikkel.  

 

 
 

Dette er alt som står skrevet om «testen» som domstolene senere legger til grunn i sine dommer 

– som et premiss om at Solbakke ikke kan ha lest seg til «de unike detaljene» han har gitt under 

avhør. Jeg er ikke logoped og skal avstå fra å beskrive hvordan en slik lesetest burde vært 

gjennomført dersom resultatene fra testen skulle legges til grunn som et viktig premiss for 
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domfellelse i en drapssak. «Testen» er utført av amatører, men «resultatet» passer tilsynelatende 

godt nok til å legge inn som bevis i en av Danmarks mest alvorlige kriminalsaker i moderne tid. 

 

Jeg har tidligere anbefalt at en granskning av straffesakene mot Solbakke bør inkludere en 

undersøkelse som tar sikte på å granske Solbakkes leseferdigheter nærmere.  

 

Men hva har Solbakke lest om sine branner? 

Solbakke svarer deretter at han kan ha lest overskriftene om brannene i Hillerød i avisene, «idet 

det var det eneste, som han kunne forstå af avisartiklerne». Ingen skal ha lest høyt fra artiklene 

for ham. Men, etterforskeren følger ikke opp med det essensielle spørsmålet: Hva har Solbakke 

lest om sakene i avisene? Hva har han fått med seg av overskriftene etc. Det virker som om 

politiet ikke ønsker slik informasjon.  

 

Hvorfor etterforskeren spør hva han eventuelt kan ha fått med seg av medias dekning om de 

lokale brannene i Hillerød, men ikke Hafnia-brannen, virker også meget påfallende for meg. 

Hafnia-brannen må jo ha vært omtalt på alle avisers forsider i mange dager – og kanskje uker. 

Igjen virker det som om politiet ikke ønsker slik informasjon. Solbakke var jo fortsatt under 

etterforskning for Hafnia-brannen. Nå har Solbakke nettopp forklart at han leste om Hillerød-

brannene i avisene. Da måtte det i det minste være interessant å følge opp med et spørsmål om 

Hafnia-brannen, men det skjer ikke. I alle fall er det ikke protokollert noe i rapporten.  

 

Jeg minner om bekreftelsesfellenes lumske egenskaper (kap. 3.4.6): Vi har alle en tendens til å 

søke etter informasjon som bekrefter vårt etablerte syn, og samtidig ignorere informasjon som 

ikke gjør det.  

 

Solbakke forklarer videre at han ikke har lest om drapet på Fanø i avisene. Han forklarer også 

at han ikke har snakket om saken fra Fanø med noen andre. Han husker ikke om han har hørt 

eller sett noe om saken fra Fanø på TV eller radio.  

 

Seksuelt frustrert? 

Etter «lese-testen» får Solbakke deretter noen ledende spørsmål fra etterforskeren. For meg 

virker det som om etterforskeren forsøker å etablere og utdype det seksuelle motivet for drapet, 

men det slår i så fall motsatt ut. Solbakke forteller at han hadde sex med sin ferie-kjæreste på 

morgenen, før han begikk drapet. Når etterforskeren spør videre om dette, svarer Solbakke «at 

han fik det fulde udbytte ud af samlejerne…..og det skal forståes på den måde, at han ikke havde 

følt seg snydt».  

 

Etterforskeren gir ikke, og stiller et nytt, ledende spørsmål, nemlig om Solbakke gikk til 

klitterne for å se på «nøgne piker». Solbakke svarer «at det havde han ikke tænkt over». 

 

Deretter blir Solbakke ledet tilbake til fortellingen om «mand og kone». Solbakke forteller at 

han så dem ha sex. Mannen lekte med kvinnens «kusse» og hun med hans «pik». Solbakke ble 

stående å se på paret innlede samleie. Solbakke onanerte til sædavgang. Om vi skal legge hans 

forklaring til grunn, blir det da hans andre orgasme denne formiddagen.  
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Men, Solbakke er tilsynelatende ikke seksuelt tilfredsstilt. Men, han må ledes videre av 

etterforskeren: 

 

  
 

For meg fremstår avhøret svært ledende. Og nå skal Solbakke utdype selve drapet. Han går 

rundt på klitterne for å finne seg en pike – også ser han henne, liggende alene. 

 

Den drepte piken skifter hårfarge - ubemerket 

Men, så skjer det noe med forklaringen som igjen fremstår som påtakelig, men som av 

etterforskeren tilsynelatende går ubemerket hen.  

 

Solbakke beskriver piken, men i motsetning til tidligere forklaringer – hvor han flere ganger 

har beskrevet henne som mørkhåret – forklarer han nå at hun hadde «lys- til mellemblond» hår. 

 

Nå stemmer Solbakkes forklaring med de originale dokumentene, og etterforskeren 

kommenterer ikke Solbakkes skift – og det til tross for at vi her snakker om den mest distinkte 

beskrivelsen av piken han skal ha drept. Igjen går skiftet fra noe som ikke passet sakens faktum, 

til noe som passer. 

 

Alle røde flagg burde nå reises. Ikke bare av etterforskeren, men også forsvareren. Men ingen 

sier noe. Det forbigås i stillhet – akkurat som i sin beskrivelse av hvordan han tente på Hafnia-

hotel og ASP stearinfabrikk.  

 

Mursteinen skifter utseende - ubemerket 

Siktede går rundt i klitterne for å lete etter noe å slå piken med. Like ved kommer han til en 

bunker. Der plukker han opp en murstein. Mursteinen har han allerede forklart seg om i tidligere 

avhør, men når Solbakke nå skal beskrive mursteinen, skifter hans forklaring.  

 

I avhør av 06.05.1987 beskrev han den slik: 

 

 
 

Nå, 01.06.1987 beskriver han den slik: 
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I begge avhørene beskriver han ett særtrekk med mursteinen, men med stikk motsatt fortegn; 

med og uten kalk/mørtel. Av originaldokumentene vet vi at mursteinen hadde kalk på seg. Igjen 

skifter forklaringen fra noe som ikke stemmer, til noe som stemmer.  

 

En ting er at dommeren ikke har fått med seg at Solbakkes forklaringer som hovedregel skifter 

til noe som stemmer. En helt annen ting er at dommeren i det hele tatt ikke har fått med seg at 

Solbakkes forklaringer skifter.  

 

Solbakke forteller videre at han gikk ned mot piken med mursteinen i sin høyre hånd. I et 

vitnepsykologisk perspektiv virker det hele merkelig. Han husker ikke om piken som han slo i 

hodet til blods hadde mørkt eller lyst hår, men at han gikk mot henne med mursteinen i sin 

høyre hånd, det husker han.  

 

På nytt forteller Solbakke at piken begynte å skrike, og gjentar at han gav henne «et par 

lussinger». Jeg tenker; hvor ble det så av mursteinen? La han den i sanden, eller gav han piken 

«lussinger» med sin venstre hånd? 

 

Bikinioverdelen  

Også Solbakkes forklaring om pikens bikini endrer seg. Den nye forklaringen må settes i 

kontekst: Solbakke har altså forklart at piken skrek, og satte seg til motverge. Solbakke holdt 

sine hender over munnen hennes. Det hjalp ikke. Hun fortsatte å skrike. Solbakke slo, «trak 

bikinitrusserne og bikinioverdelen af hende», og forsøkte å trenge sin erigerte penis inn i henne. 

Piken kom seg opp, forsøkte å rømme, men ble innhentet av den voldelige overfallsmannen. Så 

slo han henne til døde med en medbrakt murstein.   

 

Det er ikke vanskelig å se for seg dramaet som er beskrevet. Men, hvordan passet dette egentlig 

med de originale bildene fra åstedet? Vi vet at piken ble funnet med sin bikinioverdel rundt 

halsen. Det vet også etterforskeren, og i dette avhøret kommer Solbakke med en justering: I 

motsetning til første forklaring hvor han «trak bikinitrusserne og bikinioverdelen af hende», 

forklarer Solbakke nå at han «knappede…hendes bikinioverdel op» og deretter «trak pigens 

trusser af».  

 

Nå passer tilståelsen bedre med fakum, men i det dramaet som beskrives, vil den desperate 

voldsmannen «knappe opp» bikinioverdelen til sitt offer? Og hvordan skal han i så fall huske 

denne detaljen, 7 år senere? Selv med samtykke er det ikke bare enkelt å kneppe opp en 

bikinioverdel for en mann. Det vet de fleste som har prøvd. At en desperat voldsmann knepper 

opp bikinioverdelen til et offer som samtidig kjemper for sitt liv, er vanskelig å se for seg. Hvor 

ble det av mursteinen? Og hvorfor endrer han sin forklaring om dette nå? 
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Uansett – og sedvanlig nok: At Solbakke skulle ha trukket bikinioverdelen av piken – som han 

først forklarte - stemte jo ikke med faktum. Men nå passer det bedre, og avhøret går videre.  

 

Slag og bikini i detalj 

Solbakke forteller om detaljerte slag med mursteinen som først traff offerets panne, og deretter 

nakke. Jeg har avhørt en rekke mennesker som har beskrevet sine drap. Jeg stusser over 

detaljene som Solbakke her presenterer. Det gjør ikke etterforskeren. Kanskje fordi slagene som 

beskrives ned til minste detalj, stemmer med obduksjonsrapportens detaljer? Solbakke forklarer 

om det som må ha vært noen ekstremt kaotiske sekunder - om noe som skal ha skjedd for over 

7 år siden: Det første slaget skal ha truffet piken «over højre øje oppe ved hårgrænsen». Så fikk 

piken vendt seg om på maven, og her slo Solbakke henne flere ganger, nesten på samme sted i 

nakkeregionen. 

 

Hvordan en drapsmann kan huske at det første slaget traff «over højre øje oppe ved 

hårgrænsen», det dramatiske sekundet, er vanskelig å forstå. Han husker jo ikke engang fargen 

på håret hennes.  

 

Jeg konstaterer at da etterforskeren leste seg opp på originaldokumentene og skrev sin 

resymerapport, refererer han på side 20 til den originale obduksjonsrapporten og skriver blant 

annet at piken hadde: «..et stort sår i hårgrænsen i højre side af panden…».  

 

Solbakke:   «over højre øje oppe ved hårgrænsen». 

Etterforskerens resyme: «sår i hårgrænsen i højre side af panden» 

 

Så kommer det et nytt spørsmål om bikinitrusen, og Solbakke svarer at han la trusen «på pikens 

venstre side, sett på det tidspunktet hvor hun lå på maven». Forklaringens detaljer er vanskelig 

å forstå. For det første er det grunn til å stille spørsmålstegn til om en drapsmann i kampens 

hete vil «legge» bikinien ned, slik han beskriver. For det andre er det vitnepsykologisk sett 

ubegripelig at gjerningsmannen, syv år senere, vil huske at han la bikinitrusen «på pikens 

venstre side, sett på det tidspunktet hvor hun lå på maven». Er det noe en drapsmann vil 

registrere? Og vil han huske det etter så mange år? Dette er ikke et organisert, kontrollert og 

planlagt, drap. Det er et kaotisk drap som beskrives.  

 

Hvor det ble av bikinioverdelen? Vi vet jo at den hang rundt halsen på offeret. Dette får 

Solbakke tilsynelatende ikke spørsmål om. At han har endret sin forklaring om den, forbigås 

som vanlig i stillhet.  

 

Solbakke blir deretter spurt om han kan huske noen ting fra klitgryden der piken nå. Han svarer 

at «..det kan han ikke». Dette er andre gang Solbakke blir spurt om han kan huske «andre ting 

fra gryden». På side 10 i avhør fra 6. mai svarer han det samme som nå, nemlig at «…det kan 

han ikke huske noget om». Men etterforskeren gir seg ikke. Han trenger detaljer som kan styrke 

tilståelsens troverdighet – og de kommer ikke av seg selv. Derfor leder etterforskeren nå 

Solbakke ved å spørre om piken lå på noe. Da husker Solbakke tilsynelatende at piken lå på et 

håndkle-lignende pledd. Det var lyst. Videre husker Solbakke nå – i motsetning til 6. mai og 
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for noen minutter siden - at det også lå «noget creme», tøy og sko ved siden av henne.  Han 

husker ikke fargen på tøyet, men skoene mener han var sorte, men han kan ikke fortelle hvordan 

de så ut. Det husker han ikke. Hva er årsaken til at Solbakke– etter å ha blitt spurt flere ganger 

og forklart at han ikke har noe minne om dette, nå plutselig husker disse høyst perifere og helt 

ubetydelige detaljene fra åstedet? 

 

Det vitnepsykologiske forskningen på området tilsier at når vi befinner oss i en ekstrem 

situasjon – som Solbakke her åpenbart gjorde – så reduseres vår evne til å fange opp perifere 

detaljer. Alt fokus rettes inn mot trusselsituasjonen. Solbakke var i slåsskamp. Piken skrek, satte 

seg til motverge, kom seg opp, løp unna, ny kamp, slag, drap, blod, bikinitruser skal av, penis 

skal føres inn i en kjempende motpart. Det er ikke kapasitet til å kode inn perifere detaljer. Etter 

drapet roer omgivelsene seg selvsagt ned, men da ligger det et dødt menneske foran deg, 

blødende og som du har drept. Om Solbakke like fullt registrerte og innkodet de perifere 

detaljene om «solkrem», hvorfor i all verden skulle han føre de høyst ubetydelige detaljene over 

i langtidsminnet (det skjer gjennom repetisjon) - og deretter vedlikeholde de uvesentlige 

detaljene i syv år?     

 

Kardinalfeilen 

Det neste som skjer i dette avhøret er så uprofesjonelt at det er vanskelig å forstå. Det vil si, det 

er ikke vanskelig å forstå at etterforskeren ønsker å få en beskrivelse fra Solbakke om hvordan 

drapet ble utført, slik at tilståelsen stemmer overens med obduksjonsrapporten. Det forstår jeg 

godt: Uten en beskrivelse som kan forklare dødsårsaken, blir det vanskelig å dømme noen når 

det ikke finnes øvrige bevis. Men, det som er vanskelig å forstå er hvor langt etterforskeren er 

villig til å fjerne seg fra profesjonell opptreden for å nå sitt mål. I rapporten står det skrevet: 

 

 
 

Etterforskeren demonstrerer her (s. 16) at han ikke har fotstått faren ved å stille ledende 

spørsmål. For å forstå hvor uprofesjonelt og farlig dette spørsmålet er, må vi sette oss inn i 

situasjonen:   

 

• Politiet har ingen tekniske bevis mot Solbakke. Deres eneste oppgave er nå å 

undersøke om den som tilstår har informasjon som «bare gjerningsmannen – og 

politiet har».  

• Første bud for en drapsetterforsker i den anledning er å sørge for at man ikke lekker 

kritisk informasjon til den mistenkte. Det vet etterforskeren. 

• Hvordan døden er inntruffet er den mest kritiske informasjonen i sake. 

• Videre vet etterforskeren at han sitter ovenfor en sårbar person som «snakker 

autoriteter etter munnen». Det ble politiet advart om for flere år siden – i detalj – av 

den rettsoppnevnte psykiateren som undersøkte og samtalte med Solbakke. 
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• Etterforskeren vet meget godt at Solbakke har tilstått flere forbrytelser han ikke har 

begått. Alle flagg er oppe – og alle forteller en ting: Du må ikke gi denne sårbare 

mannen kritisk informasjon. Du må teste hans frie forklaring.  

• Det er en grunn til at politi og dommer gjennom hele saken «strengt formaner» 

Solbakke om å ikke tilstå noe han ikke har gjort. 

• Så – på et helt avgjørende punkt – om hvordan drapet ble begått – tillater 

etterforskeren seg like fullt å stille ledende spørsmål – og avslører med det hvordan 

drapet ble utført.  

Som lærer i faget avhørsteknikk får jeg her servert et eksempel på hvordan en etterforsker 

absolutt ikke må stille sine spørsmål. Når en etterforsker er så ivrig med å få detaljene på 

plass - at han er villig til å lede Solbakke på et så sentralt tema - så blir det åpenbart for 

meg at han også er kapabel til å gjøre det samme på andre, mindre kritiske områder i 

avhørene.  

 

Kunnskapsnivå da og nå 

Min kritikk av dette avhøret er ikke nådig, men jeg vil minne leseren på at dansk politi på 

denne tiden ikke hadde noen opplæring i avhørsteknikk eller vitnepsykologi. I dokumentaren 

Danske mord: Piken på Fanø (DR 2019) beskriver den pensjonerte rejseholdsetterforskeren 

Isager-Nielsen utdanningsnivået og den rådende politikulturen. Isager-Nilsen berømmer 

etterforskeren som avhørte Solbakke og uttaler: 

 

«Så det krever både psykologi, innlevelsesevne, respekt, hvordan man oppfølger 

på spørsmål. Mye av det som ikke kan slås opp i en bok, men som man lærer 

gjennom learning-by-doing, menneskekunnskap og den slags ting. Igjen noe av 

det som er mest spennende, men også uforklarlig: Hva god etterforskning er». 

 

Drapsetterforskeren har selvsagt rett i at erfaring er en del av vårt kompetansegrunnlag. Det 

gjelder vel alle profesjoner. Den interne og mytiske fremstillingen av gode etterforskere, som 

gjennom sin erfaring alene tilegner seg en slags sjette-sans som ikke lar seg forklare – og som 

derfor ikke kan «slås opp i en bok», er en kulturbeskrivelse som er godt kjent i faglitteraturen 

(Tong og Bowling 2006).  

 

Oppfatningen var at etterforskningsfaget i all hovedsak læres «on the job», hvor betydningen 

av formell utdanning ikke er særlig verdsatt. Beskrivelsen av håndverket glir over mot kunst 

når de som ble ansett som de dyktigste etterforskerne beskriver hverandre. I kraft av sin 

erfaring og medfødte evner var de – i denne mytiske fremstillingen - i besittelse av en særlig 

intuisjon «som ikke lar seg forklare». Legger en Isager-Nilsen uttalelser til grunn, kan det 

virke som om forestillingen om den mytiske politietterforskeren har fått leve videre i Dansk 

politi, inn i vår tid.  

 

Legg merke til at den pensjonerte rejseholdetterforskeren mener at «hvordan man oppfølger 

på spørsmål» er en del av det «uforklarlige» med god etterforskning. I dag eksisterer det 

mengder med forskningsbasert faglitteratur der nettopp spørsmålsstilling og ulike 
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spørsmålstyper - hvilke som gir mest og minst pålitelig informasjon – er beskrevet i detalj, 

også på Dansk (Jakobsen 2007, 2010).  

 

Den pensjonerte etterforskeren Isager-Nielsen som arbeidet ved Rejseholdet samtidig som 

etterforskeren som avhørte Solbakke, opptrer som en slags ekspert i dokumentarprogrammet 

som ble publisert i 2019. På tilsvarende måte som det står skrevet i dommene mot Erik 

Solbakke 20 år tidligere, påstår «eksperten» at etterforskeren gikk meget forsiktig frem under 

avhørene av Solbakke (Tid: 17:15): 

 

«Man går til sånn at man er helt sikker på at det pokkelen sier -  det er noe han 

selv sier, og det er noe som kun den riktige gjerningsmannen kan vite».   

 

På 1980tallet vet vi at norske politietterforskere for eksempel kunne «slå i bordet», skrike og 

lignende, «når det var på sin plass» under avhør av mistenkte. Den døvstumme Fritz Moen, 

som med bakgrunn i sine falske tilståelser ble dømt for to drap i Norge i begynnelsen av 

1980tallet, brøt sammen og bukket under for avhørsmetoder som nok var langt verre enn det 

Solbakke ble utsatt for.    

 

Jeg sitter for øyeblikket på min fars kontor og skriver. Han er spesialpedagog, og på veggen 

henger det et kunstverk fra en tid der det var legitimt og vanlig at læreren straffet sine ulydige 

elever med kjepp. Det kan se ut som medelevene i bakgrunnen ler litt av det hele. I et 

historisk perspektiv er det ikke så lenge siden.  

 

 
Da jeg begynte som politikonstabel i Oslo i 1990, hørte vi mange historier om de eldre 

betjentene som snart skulle gå av med pensjon. Flere av dem var kjent/beryktet for sine 

fysiske håndteringer av «drukkenboltene» da de patruljerte Oslos gater som unge konstabler 

tilbake på 1960, 70 og 80tallet. Heldigvis har samfunnet utviklet seg. I dag er slik praksis 

utenkelig hos oss i Skandinavia. I andre land, ikke så veldig fjernt fra våre, er det fortsatt 

gjeldende praksis.  
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Etterforskeren som avhørte Solbakke var allerede ansett som erfaren tilbake på 1980tallet. Det 

betyr trolig at han gikk i lære på 1960tallet. Hans sjefer, lærere og forbilder 10-20 år før det. I 

det perspektivet er det sannsynlig at måten Solbakke ble avhørt på, absolutt var å betrakte som 

«meget rolig og forsiktig». 

 

Jeg kan ikke huske at det var så mye fokus på «ledende spørsmål», manipulasjon eller 

tilsvarende da jeg begynte som etterforsker på begynnelsen av 1990tallet. Jeg husker godt at 

jeg hevet røsten når jeg «måtte». Det var nok ikke uvanlig i Norsk eller Dansk politi. I dag vet 

vi bedre. Med mindre jeg spesifikt skriver annet, tar mine kritiske analyser utgangspunkt i 

dagens standard: det høyeste, Europeiske nivå 

 

Jeg håper og tror at de mest kritikkverdige seansene fra avhørene av Solbakke skyldes 

manglende kunnskap om hva et ledende avhør er – altså at etterforskeren (og «eksperten») 

ikke forsto at spørsmålene som ble stilt – uansett hvor rolig de ble presentert, likefullt lekker 

kritisk informasjon. Like mye da, som vi vet at de gjør i dag. Det er i denne anledning vært å 

bemerke at heller ikke forsvareren, som jo var tilstede under avhøret, oppfattet det fatale 

spørsmålet som ledende. I dokumentaren fra 2019 fremsetter forsvareren følgende påstand 

(tid: 15:06): 

 

«Etterforskeren var en meget rutinert herre, så han var godt klar over når man 

har en person som er evnesvak, så skal man ikke stille spørsmål som på noen 

måte kan oppfattes som ledende spørsmål». 

 

Enten så har forsvareren fortrengt hvordan avhørene faktisk foregikk, eller så har han rett og 

slett ikke fått det med seg. Det siste alternativet kan skyldes at forsvareren ikke fulgte med 

under avhørene. Men det kan likegodt skyldes det at (heller ikke) han forstår at dette 

spørsmålet var ledende og at det lakk kritisk informasjon til Solbakke. En siste mulighet er 

selvsagt at jeg ikke har forstått den vitnepsykologiske, juridiske og polititaktiske litteraturen 

på området. Det får andre vurdere, men spørsmålet til Solbakke var altså: 

 

 
 

Om man vil forebygge falske tilståelser, må man unngå slike spørsmål. Årsaken til at 

etterforskeren stiller det ledende spørsmålet kan ingen med sikkerhet si, men for meg synes 

det rimelig opplagt at han her forsøker å få Solbakke til å bekrefte de sentrale opplysningene 

om dødsårsaken, dokumentert i obduksjonsrapporten. Nemlig at piken også ble kvalt av sand i 

luftveikanalene.  Uten opplæring, metodikk og trening er det fort gjort.  

 

Etterforskeren lykkes ikke. Solbakke svarer: «Overhodet ikke». Han har ikke presset pikens 

ansikt ned i sanden. Solbakke lar seg med andre ord ikke lede her. Men, som vi snart skal se, 

gir etterforskeren seg ikke. Dette skal han ha på plass, og i senere avhør stiller han det samme 

spørsmålet, like ledende, på nytt. Der får etterforskeren bekreftelsen han var ute etter. Vi 
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kommer tilbake til det avhøret ganske snart. Vi kan allerede nå konkludere med at et av de 

viktigste domspremissene aldri burde vært lagt til grunn. Det ER stilt ledende spørsmål, og 

faren er overhengende for at Solbakke, med sin spesielt sårbare personlighet, ønsket å svare 

«riktig» og lot seg lede.   

 

En sykkel med støttefot 

Avhøret av 01.06.87 er imidlertid ikke over. Solbakke blir spurt om han «så noget på stranden» 

da han forlot åstedet. Solbakke svarer at han så noen biler, men at han ikke kan huske merke 

eller farge på bilene han så. Deretter står det skrevet at Solbakke «siger videre at han husker, at 

der stod en cykel på støttefod» på stranden. Måten det er protokollert på, gir et innrykk av at 

dette er noe Solbakke forteller fritt, fra egen hukommelse. 

 

Som kritisk leser kan jeg ikke vite om dette er resultat av (nok et) ledende spørsmål eller ikke. 

Rapportens utforming gir ikke tilstrekkelig informasjon. Det er flere momenter som taler for at 

opplysningene om sykkelen «på støttefod» kommer som en bekreftelse på et ledende spørsmål. 

Hvordan skal et vitne, syv år etter en kritisk hendelse, huske en perifert parkert sykkel på vei 

vekk fra åstedet? Fra et vitnepsykologisk perspektiv lar det seg vanskelig forklare. 

Hukommelsen vår fungerer ikke på den måten.  Vi husker ikke ubetydelige og perifere detaljer 

syv år etter en hendelse, med mindre det er en særlig grunn til å huske dem. For eksempel: «Oj, 

piken jeg nettopp drepte har samme sykkel som min kone», «Opps, jeg kan ha solgt sykkelen 

til piken jeg nettopp drepte», «Det der er jo samme sykkel som nabofruen har. Er hun her nå? 

Så hun meg?». Altså at det skjer en kobling - og gjennom den, en form for repetisjon som 

vedlikeholdes gjennom år. For eksempel: «Var det naboen sykkel? Så hun meg ved åstedet? 

Vil hun melde ifra? Slik eller tilsvarende refleksjoner vil kunne sikre at perifer og ellers 

ubetydelige detaljer, repeteres og bevares i minnet. Ut ifra det Solbakke har forklart, er det 

ingen informasjon som indikerer at Solbakke har gjort slike koblinger. Snarere tvert imot. Den 

rimeligste forklaringen er at informasjonen om sykkelen dukker opp som en følge av et ledende 

spørsmål.  

 

Avhøret avsluttes med at Solbakke forteller at han og de øvrige beboerne han var på ferie med, 

snakket om drapet på kvelden - at de hadde sett politi og ambulanse, men at de ikke snakket om 

drapet de påfølgende dagene.  

 

Avhørsrapporten er ikke opplest for, eller signert av, Solbakke. I alle fall er det ingen 

informasjon som indikerer at så har skjedd.  

 

4.6.6 Avhør nr. 5 – Rettslig avhør 03.06.1987 

To dager etter det ledende politiavhøret, avhøres Solbakke i Kriminalretten. I tillegg til 

Solbakke, møter den samme dommeren, den samme anklageren og den samme forsvareren.  

 

Solbakke innleder sin forklaring i retten med å gjenta hovedtrekkene fra politiavhøret to dager 

tidligere: At han slo piken med flere kraftige slag i ansiktet med mursteinen. Umiddelbart etter, 

avgikk hun med døden.  
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Solbakke blir nå vist de tegningene som hans forsvarer tegnet for ham under de innledende 

avhørene. I denne anledning forteller Solbakke at han er fargeblind for nyanser, men at han kan 

«skelne og erindre lys og mørke». At Solbakke er fargeblind er nytt for meg. (Har han ikke 

beskrevet ulike farger fra innsiden av Hotell Hafnia?). 

 

Dommeren ser ut til å støtte seg til tegningene fra de innledende avhørene.  Igjen kommer 

Solbakke med en merkverdig beskrivelse av solkremens plassering: 

 

 

 
 

At drapsmann skal huske dette, ikke 7 timer – ikke 7 dager – ikke 7 uker- ikke 7 måneder, men 

7 år etter en så kaotisk hendelse, fremstår for meg som umulig. En høyst plausibel, alternativ 

forklaring til denne og andre, perifere detaljer som Solbakke tilsynelatende henter fra eget 

minne, er at Solbakke henter informasjonen fra sine kognitive skript for tilsvarende situasjoner. 

Vi vet at Solbakke gjerne ønsker å svare for å «please». Når han så får spørsmål, for eksempel 

om han så noe, følte nok Solbakke at han burde gi det svar som han tror autoritetspersonen 

ønsker eller forventer. Uten noe minne, intet svar. En «løsning» kan bære å hente frem 

informasjon fra sine kognitive skript. Altså hva han typisk har sett eller erfart ved tilsvarende 

anledning. Strand…..? Da har man gjerne solkrem, sko, sykkel, hådkle, bikini for damer, shorts 

for men osv.  

 

Når etterforskeren da evt. viser interesse: «Sykkel, sier du. Fortell mer om den», så forstår 

Solbakke, som er opptatt av å gi «riktige» svar, at dette er fint å prate om. «Dette er riktig», 

«Her dummer jeg meg ikke ut». «Nå sier jeg noe interessant».  

 

Solbakke forteller videre at det også sto noen mørke sko på åstedet, men han kan ikke huske 

hva slags sko det var. Solbakke forteller også at det lå en bok ved siden av piken.  

 

Boken er en ny detalj. Den stemmer overens med bildene fra åstedet. Om, eventuelt hvorfor 

han innkodet den perifere detaljen, er mer uklart. Hvordan Solbakke kan huske dette etter 7 år 

er høyst uklart.  

 

Dommeren stiller ledende spørsmål 

Som i Hafnia-saken, stiller også dommeren ledende spørsmål: «var pigen sød?» - Ja, bekrefter 

Solbakke.  

 

Solbakke forklarer deretter hvordan han gikk ned til piken og forsøkte å få sex med henne. 

Solbakke «glemmer» å fortelle om mursteinen. Noen i rettssalen må ha gjort ham oppmerksom 
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på at dette ikke stemmer med hva han har forklart tidligere om drapet. Solbakke holder 

tilsynelatende på sitt og «benægter at have medbragt nogle redskaber». 

  

Så kommer det på nytt frem at Solbakke skal ha trukket bikinitrusen av, men at han «knappede 

bikinioverdelen opp – uten å trekke den av». Det fremstår like merkelig nå som det gjorde da 

han første gang skal ha forklart det til etterforskeren. Heller ikke her følges det opp med 

naturlige spørsmål: Hvor ble det av bikinioverdelen. Vis hvordan du knappet den opp etc.  

 

Solbakke beskriver deretter drapet, slik han har beskrevet det for politiet to dager tidligere. Nå 

med den siste beskrivelsen av mursteinen – med kalk. Solbakke forteller at det gikk en «flis av 

murstenen» da han slo piken i hodet. Dette er en detalj vi vet stemmer fra de originale 

dokumentene. Hvordan en drapsmann, midt under dødskampen skal registrere det – og huske 

det 7 år etter, er for meg fortsatt en gåte. Politiet har vært klar over denne detaljen, helt siden 

de fikk saksdokumentene. Informasjonen er således ikke unik.  

 

Så står det protokollert: 

 

 
 

Solbakke forklarer at han neppe har lest om drapet i avisene, men at han «nok hørt om den i 

radioen». Hva han eventuelt har hørt, spørres det tilsynelatende ikke om. Det står i alle fall intet 

protokollert. Var det for eksempel offentlig kjent at piken ble drept med murstein? Det er jo 

ikke slik at Solbakke nødvendigvis må lese eller høre om drapet i media, for at opplysningene 

skal tilflyte ham. Hans venner og «oppassere» var jo på Fanø da drapet skjedde. De så liket bli 

fraktet vekk. Det er vel mer vanlig enn ikke, at en felles opplevelse av en så alvorlig sak, blir et 

samtaletema når noen leser eller hører noe om saken.  

 

Så blir Solbakke sedvanlig nok– og denne gangen «alvorligt» - formant av dommeren til å ikke 

tilstå noe han ikke har gjort. Det er ingen tvil om at aktørene forstår at det er en fare for at han 

tilstår falskt. Hvorfor skulle de ellers, og til stadighet, formane Solbakke på den måten de gjør? 

Det som er betegnende for deres arbeide med å samle inn informasjon, står imidlertid i sterk 

kontrast. De stiller ledende spørsmål, og når Solbakke skifter forklaring, og/eller forklarer noe 

som ikke stemmer, forbigås det hele i stillhet.  Dersom de virkelig var alvorlig bekymret, skulle 

de jo ha fult opp og undersøkt de delene ved tilståelsen som virker tvilsom eller usikkert. Det 

gjør det ikke. Det typiske når han skifter forklaring, forteller noe helt nytt, eventuelt motsier 

seg selv, er jo at det aldri blir undersøkt og forbigås i stillhet.  

 

Solbakke opprettholder sin tilståelse.  
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Det ledende, men kanskje ikke så farlige spørsmålet fra dommeren om «pigen var sød» er 

dessverre ikke det eneste ledende spørsmålet dommeren stiller. Nå følger en passasje som viser 

at dommeren, også i denne saken er tilbøyelig til å stille ledende spørsmål. Solbakke blir spurt 

hvorfor han ikke har fortalt om ferien på Fanø til etterforskeren tidligere, og «..bekræfter han 

på direkte forehold, at det skyldes hans ubehag ved det han have gjort».  

 

Legg merke til at dommeren kaller seansen for «direkte forehold», men informasjonen vi får er 

tilstrekkelig til å analysere seg frem til en form for rekonstruksjon av hva «direkte forehold» 

egentlig er. Det er godt mulig at seansen innledes med et relativt åpent spørsmål, for eksempel:  

«Hvorfor fortalte du ikke om ferien på Fanø til etterforskeren?». Når det forventede svaret ikke 

kommer, følges det opp med «direkte forehold». I dette ligger det et forslag til en svar. Det er 

det svaret Solbakke bekrefter. «Direkte forhold» er med andre ord et lukket og ledende 

spørsmål. For eksempel «Er det fordi det var ubehagelig å tenke på det du hadde gjort på 

Fanø?». Å «foreholde direkte» høres kanskje finere ut, men det er sterkt ledende og må som 

hovedregel ikke stilles, og absolutt ikke til barn og andre sårbare mennesker.  

 

Solbakke får nå nok et ledende spørsmål. Denne gang om han så en sykkel. Det kan Solbakke 

ikke huske å ha sett.   

 

Det er rart, tenker jeg. For to dager siden husket han ikke bare en sykkel, men kunne fortelle at 

den sto oppstilt med støttefot på stranden. Jeg har undersøkt, og i politiets originale foto-mappe 

fra åstedet, står det parkert en sykkel på stranden – med støttefot.  

 

At Solbakkes forklaring her endrer seg fra noe som passet originaldokumentene, til noe som 

ikke passet, representerer et unntak fra regelen. Som regel er det motsatt vei, men så er da dette 

heller ikke et politiavhør. Slik sett fremstår det som et eksempel på at det er etterforskeren som 

får frem informasjon som stemmer med sakens faktum. Det er jo ved første øyekast en super 

egenskap – og for så vidt den egenskapen som fremheves av de pensjonerte etterforskerne fra 

Rejseholdet i deres memoarer. Men, som påpekt i min analyse av disse (kapt. 4.1), forutsetter 

jo denne «egenskapen» at den som avhøres er skyldig. Jeg minner om at da britiske forskere 

for første gang fikk tilgang til reelle avhør, konkluderte de med at etterforskere som anså seg 

selv – og typisk nok ble ansett som – de beste, var de farligste. Farligste i den forstand at det 

var de som var mest tilståelsesfokuserte (Baldwin 1992). Tilsvarende tilståelseskultur ble 

identifisert i Norge, da norske politiavhør for første gang ble gjenstand for kritisk granskning 

(Rachlew 2003). Kritisk forskning på danske avhør av mistenkte har det vært fint lite av. De 

hederlige unntakene får vi ikke tilgang til – de er blitt unndratt offentligheten og lagt bort.    

 

Etter oppfordring fra anklageren, besluttet dommeren at Solbakke skal mentalundersøkes på 

ny. Rettsmøtet avsluttes.  
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4.6.7 Avhør nr. 6 – 25.06.1987 

Rapporten innledes med en opplysning fra etterforskeren, nemlig at Erik Solbakke har ringt 

ham den 18. juni og fortalt at han ønsker å snakke om «Sagen på Fanø» og noe annet. Dette 

«annet» ønsket ikke Solbakke å si hva var over telefon.  

 

En uke etter at Solbakke skal ha ringt etterforskeren, innledes det sjette avhøret om drapet på 

Fanø. Solbakke blir gjort kjent med at han ikke har noen plikt til å uttale seg og sin rett til å ha 

forsvarer tilstede. Solbakke er villig til å forklare seg, uten forsvarer tilstede.  

 

Selve forklaringen innledes med at Solbakke forteller – tilsynelatende uoppfordret – at han «var 

kommet i tanker om» at han umiddelbart etter drapet, ikke gikk direkte «hjem» til de andre. 

Minnet fra tiden etter drapet har endret seg: Han gikk til resepsjonen på Hotel Dan. Dette er 

ingen nyanse-forskjell. Dette er et skift. Noe nytt og som betyr at han tidligere må ha tatt feil. 

Det er i seg selv litt rart, fordi Solbakke har en rekke ganger forklart at han gikk stien fra 

stranden og «hjem», tilbake til de andre og innledet samtaler med dem. Nå endrer han altså sin 

forklaring til noe ganske annet. Han gikk ikke «hjem». Han gikk til resepsjonen. Her – igjen 

tilsynelatende uoppfordret - forteller Solbakke at han skal ha følt seg dårlig på grunn av drapet 

han nettopp hadde begått. I resepsjonen skal han ha gått rundt, slått rundt seg, og mumlet for 

seg selv.  

 

Hvorfor skulle dette være så viktig for Solbakke å fortelle? Han har nettopp tilstått å ha voldtatt 

og drept en jente. Videre har han tidligere på året tilstått å ha tent på et hotell og forårsaket en 

av Danmarks største katastrofer siden krigen. Nå ringer han politiet for å fortelle om en - for 

ham - ubetydelig og perifer detalj om hvor han gikk etter drapet.  

 

En kunne tenke seg en situasjon der de tidligere avhørene hadde vært sentrert rundt en spesiell 

hendelse – en avgjørende detalj, som etterforskeren har terpet på hele veien. For eksempel om 

hvordan drapet ble utført, hvor drapsvåpenet er, et sentralt klokkeslett for alibi, eller tilsvarende. 

I en slik situasjon kan man se for seg at den mistenkte kommer tilbake til sin celle, også kommer 

på (kommer i tanke om) en detalj han forstår er viktig for politiet. «Nå har jeg det», «Nå husker 

jeg» - også tar kontakt med politiet for å fortelle hva han har kommet på. Men, hva Solbakke 

foretok seg etter drapet har ikke vært et slikt, avgjørende tema der han ikke har husket. Snarere 

tvert imot. 

 

Etter å ha forklart hva han tilsynelatende «har kommet i tanker om», følger etterforskeren opp 

med spørsmål om hvilke klær Solbakke hadde på seg da han gikk inn i resepsjonen. Isolert sett 

er dette i og for seg en naturlig oppfølging, men så følger etterforskeren opp med et spesifikt 

spørsmål, nemlig om Solbakke har vært i besittelse av «et par lyse benklæder».  

 

Det konkrete spørsmålet forteller meg at dette åpenbart ikke dreier seg om et tema som 

Solbakke er «kommet i tanker om». -  Det er etterforskeren som er ute etter informasjon, og 

etterforskeren vet nøyaktig hva slags informasjon han søker. Men, hvordan kan etterforskeren 

være så målrettet, når dette skiftet i Solbakkens forklaring, tilsynelatende er noe Solbakke «er 

kommet i tankene om». Det er noe som ikke stemmer. 
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Bakgrunnen for avhøret var jo at Solbakke hadde noe han ville fortelle etterforskeren. Men når 

Solbakke forteller hva han «var kommet i tanke om», følger etterforskeren straks opp med 

spørsmål om «lyse benklæder». Det er åpenbart for meg som leser at jeg mangler noe 

informasjon.  

 

I dokumentene jeg fikk oversendt, lå det ved en mappe med navnet: «Sagen om resepsjonisten». 

Jeg åpner den, og finner forklaringen - og den er meget bekymringsfull. 

 

Den gode saks tjeneste 

Hittil har jeg tolket alle justisfeilene som er begått under avhørene (og bevisvurderingen av 

dem) som utslag av bekreftelsesfeller. Med en sterk overbevisning om skyld har etterforskeren 

søkt etter informasjon som bekrefter mistanken. Informasjon som ikke passer inn er ignorert og 

forbigått i stillhet. Slik fungerer menneskehjernen og er klassiske feil, identifisert av forskere 

fra Canada, New Zealand, Nederland, Norge, England, Sverige, USA, for å nevne noen land 

det er naturlig å sammenligne Danmark med. Jeg henviser til kapittel 3.4.6 om 

beslutningspsykologi og ulike former for ubevisste, kognitive forenklingsstrategier og 

forskningen på uriktige domfellelser.   

 

 

Men, nå går saken mot Solbakke inn i en fase, der det for meg ikke lenger er klart om 

justisfeilene utelukkende dreier seg om ubeviste tankeprosesser. Nå samler etterforskeren inn 

informasjon på en måte – og med en bevissthet - som etter mitt syn grenser inn mot «Noble 

cause corruption» - korrupsjon i den gode saks tjeneste. Her virker det som om etterforskeren 

forsøker å skape bevis på egen hånd.  

 

Dette betyr ikke at jeg er av den oppfatning at etterforskeren, mot bedre viten har forsøkt å få 

en uskyldig dømt for drap. Snarere tvert imot tror jeg etterforskeren på dette tidspunkt var 

fullstendig overbevist om at Solbakke var skyldig. Fenomenet «Noble cause corruption» 

anvendes da som en beskrivelse av en handling der subjektet «hjelper litt til», slik at alle andre 

(som kanskje ikke har tid til å sette seg inn i det hele) lettere skal forstå «sannheten». 

 

For den videre lesning er det helt avgjørende at leseren har tidskronologien helt klar for seg: 

 

Etterforskeren skriver altså at Solbakke ringte ham den 18. juni. Solbakke ville prate om Fanø-

saken – og om noe annet som Solbakke ikke ville snakke om over telefon. Det ble da avtalt 

avhør den 25. juni. Det er i alle fall dette som står skrevet som bakgrunnsinformasjon til leseren 

i innledningen til avhøret den 25.  

 

Resepsjonisten på Fanø 

Men, den 23. juni, altså to dager før det avtalte avhøret - viser det seg at etterforskeren har 

avhørt en kvinne som arbeidet som resepsjonist på Hotel Dan på Fanø. Hun arbeidet i 

resepsjonen den dagen drapet skjedde, og tok kontakt med politiet i 1980. Hun sa til dem at hun 

hadde opplysninger som kunne være av interesse for drapsetterforskningen, men politiet hadde 
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ikke tatt henne på alvor. Det hun hadde å fortelle, og som hun nå syv år senere forteller til 

etterforskeren, var at det rundt tidspunktet for drapet, kom en mann i hvitt tøy inn i resepsjonen 

hun arbeidet i. Mannen oppførte seg merkelig «…han gik og klaskede til tingene og sådan 

noget». 

 

Videre: Mannen «gik rundt i receptionen og småmumlede ved sig selv, ligesom han gik og slog 

til de forskjellige ting».  Hun tenkte først at mannen hadde drukket, men fikk den tanke om at 

det kunne være en av «tosserne» som bodde på hotellet. Dette forteller hun altså 23. juni – og 

hun forteller det til etterforskeren som to dager senere (25. juni) avhørte Solbakke om hva 

Solbakke «hadde kommet i tankene om». Resepsjonisten gir en beskrivelse av mannen. Han 

var ca. 30 år, høy, slank, kort hår, mulig arr i ansiktet, hvit skjorte eller bluse og hvite benklær.  

 

Etterforskeren skriver opplysningene ned i avhør av kvinnen. Dagen etter, altså 24. juni, 

avhøres resepsjonisten på nytt. Nå viser etterforskeren henne bilder av alle «tosserne» som sto 

samlet på kaien ved Fanø i 1980. Hun gjenkjenner Solbakkes venninne i rullestol. Hun peker 

også på Solbakke og sier at han passer i høyde og bygning, men at hun ikke kan kjenne ham 

igjen.  

 

 
  

I sum betyr dette altså at: 

 

1. Solbakke plutselig skal ha kommet på at han har tatt feil i de fem første avhørene. 

2. Han ringer etterforskeren og ber om et avhør.  

3. I avhør forteller Solbakke at «han er kommet i tankene om» at han gikk inn i resepsjonen, 

ikke  

    direkte «hjem» som tidligere forklart.  

4. Tilfeldigvis har etterforskeren snakket med resepsjonisten to dager tidligere 

5. Tilfeldigvis skal Solbakke (a) huske – syv år tilbake – og (b) velge å fortelle at han mumlet  

    for seg selv, akkurat som resepsjonisten fortalte to dager tidligere.  

 

En hypotese som muligens kunne forklare det hele, er jo at etterforskeren har ordlagt seg dårlig 

i rapporten, altså at han ikke mente å skape inntrykk av at dette var noe Solbakke på eget initiativ 

ønsket å fortelle. Uklare formuleringer kan alle finne på å forfatte. Men, nei. Den hypotesen får 

ingen støtte i sakens øvrige dokumenter. I etterforskerens resymerapport har han formulert det 

hele på nytt, og like villedende (s. 28):  
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Det tre første linjene gir et bestemt inntrykk av at det er Solbakke som tar initiativet, og at det 

er han som «er kommet i tankene» om at han nå vil endre sin forklaring.  

 

Gjennom sine innledende formuleringer, forleder etterforskerens oss til å tro at det ikke er noen 

sammenheng mellom Solbakkes tilsynelatende spontane endring, og resepsjonistens forklaring 

to dager i forveien. Jeg er imidlertid overbevist om at det er en sammenheng. Politirapporten er 

satt opp på en måte som skal gi leseren inntrykk av at «pilen» med informasjon peker fra 

Solbakke til etterforskeren. Jeg føler meg rimelig sikker på at pilen peker motsatt vei – altså at 

informasjonen kommer fra etterforskeren til Solbakke, og at det er politiets informasjon som 

får Solbakkes til å forklare at han må ha husket feil i de 5 første avhørene. Det betyr i så fall at 

etterforskeren leder Solbakke til å endre sin forklaring, slik at den skal passe med eksterne og 

tilsynelatende, uavhengig informasjon.  

 

Gamle vs. nye avhørsmetoder 

At politiets avhør leder til at den mistenkte endrer sin forklaring og tilstår, er selvsagt ikke et 

problem i seg selv. Det er måten det skjer på – dvs. metoden som anvendes – som er det 

avgjørende for bevisvurderingen av opplysningene som fremkommer. 

 

Forskjellen mellom moderne, forskningsfunderte avhørsstrategier og erfaringsbaserte, 

tilståelsesfokuserte avhørsmetoder er redegjort for i rapportens teoretiske del (kapittel 3). Kort 

fortalt handler det om at de moderne metodene tar utgangspunkt i tanken om at den mistenkte 

kan være uskyldig. Etterforskeren søker etter informasjon som kan bekrefte uskyld. Finner hun 

ikke slik informasjon, styrkes normalt mistanken. Fremgangsmåten stimulerer etterforskernes 

åpne sinn. Fordi etterforskerne leter etter informasjon som indikerer uskyld, får verdiene og 

prinsippene som ligger til grunn for uskyldspresumpsjonen større plass. Tenkningen og 

logikken står i sterk kontrast til de tradisjonelle, tilståelsesfokuserte avhørsmetodene som 

rammer skyldige og uskyldige likt. Utgangspunktet for etterforskere som anvender de 

gammeldagse metodene, er at den mistenkte er skyldig. De søker etter bekreftelser på sine egne 

hypoteser gjennom tilståelsen. Det stimulerer et tenkesett som tjener som motstykket anbefalt 
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innstilling: En grundig og gjennomgripende søk etter alternative løsninger, uten å favorisere 

den man har i tankene (Canter og Allison 1999).  

 

Når så fler og fler rettsstater innser at de har fengslet og dømt langt flere uskyldige enn de hadde 

forestilt seg for bare noen 10-år tilbake. Og at granskning av disse sakene har avdekket at falske 

tilståelser er en relativt hyppig og umiddelbar årsak til de uriktige domfellelsene, fremprovosert 

gjennom tilståelsesfokuserte avhørsmetoder, så har behovet for en reform presset seg frem. I 

Norge «sprakk boblen» da en av verdens ledende forskere på området, professor Gudjonsson, 

fikk innsikt i avhørene av en ung, mistenkt gutt som hadde tilstått å ha drept sin kusine. Helt 

frem til Gudjonsson fremla sin meget kritiske, sakkyndige rapport for domstolen (1997), hadde 

norsk politi, gjennom tilsvarende mystifisering som Isager-Nilsen viderefører i sitt intervju i 

dokumentaren Piken på Fanø (2019), klart å holde sine avhørsmetoder unna offentlighetens lys.  

Gudjonssons rapport avslørte på mange måter at ikke hadde utviklet seg i tråd med 

befolkningens forventinger til et profesjonelt og kunnskapsstyrt politi.  

 

Et slikt oppgjøret med gammeldagse avhørsmetoder har dansk politi fortsatt ikke tatt. Se evt. 

kapittel 4.1. Avhøret vi nå ser nærmere på, avhøret av Erik Solbakke 25.06.1987 illustrerer 

hvorfor den gamle tenkningen ikke hører hjemme i en moderne, kunnskapsbasert rettsstat. I 

kapittel 3.x redegjør jeg for hvorfor de gammeldagse metodene øker risikoen for at politiet 

produserer falsk informasjon og hvorfor domstolene ikke klarer å korrigere, før det er for sent.   

 

 

I Norge heter opplæringsprogrammet K.R.E.A.T.I.V. Det ble innført på nasjonalt nivå i 2001. 

Støttet av Politihøgskolen, Riksadvokaten og Justisdepartementet. Under flere, internasjonale 

konferanser er jeg blitt fortalt at den «nye» modellen som i senere tid er introdusert ved 

politiskolen i Danmark (SAKA) er inspirert av K.R.E.A.T.I.V. Vi har tatt imot delegasjoner fra 

dansk politi- og anklagermyndighet. Vi har delt alt vårt materiale med våre danske kolleger. 

Slik sett kan det godt stemme, at SAKA er inspirert av K.R.E.A.T.I.V. Men utviklingen vil aldri 

nå sitt potensiale før også danske myndigheter generelt og dansk politi spesielt, forstår at 

bokstaven T i kreaTiv er et akronym, og en påminnelse om verdiene som ligger til grunn for 

åpne og transparente prosesser. T`en står for Tillit gjennom åpenhet.  

 

Anbefaling 33: Det første skrittet mot en reell reform, er å kvitte seg med det misforståtte 

hemmeligholdet som fortsatt preger utviklingen av danske politiavhør. Jeg anbefaler at 

Politiskolen straks fjerner «hemmeligstemplet» som preger og hemmer SAKA-initiativet. Det 

er intet i beskrivelsen av SAKA som gjennom en offentliggjøring, vil gjøre det enklere for 

lovbrytere å begå, eller slippe unna med lovbrudd.   

 

Videre anbefaler jeg – som Europarådets torturkomite har gjort siden 1993 - at også dansk politi 

innfører obligatoriske opptak av alle sine politiavhør. Obligatoriske opptak vil gjøre dansk politi 

mer effektivt, fordi bevisene sikres i sin original (slik vi gjør med tekniske bevis). Uenighet om 

hvordan opplysninger kom frem reduseres, og når de en sjelden gang dukker opp, avklares de 

raskt med avspilling. Med obligatoriske opptak åpner deg seg dessuten opp en ny verden for 

opplæring, evaluering. forskning og annen støtte som stimulerer utvikling.  
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Dansk politi kan ikke, og skal ikke ha noe å skjule. I et globalt perspektiv er dansk politi etter 

mitt syn moralsk forpliktet til å vise vei. Hvis ikke Skandinavia hviser at det er mulig å 

etterforske kriminalsaker effektivt, og med åpne og transparent metodikk, hvem skal da gjøre 

det? 

 

Åpenhet omkring politiets avhørsmetoder betyr selvsagt ikke at bevisene i en konkret straffesak 

ikke kan holdes tilbake av etterforskningsmessige hensyn, i en begrenset periode og i samråd 

med domstolene. 

 

Å presentere kritisk informasjon for tidlig under et avhør, bryter med uskyldspresumpsjonen på 

flere måter (Griffiths og Rachlew 2018). Den uskyldige frarøves muligheten til selv å forklare 

sin uskyld, upåvirket og fritt. En for tidlig presentasjon av kritisk informasjon, frarøver den 

uskyldige å komme informasjonen i møte, uten å kunne beskyldes for å ha tilpasset sin 

forklaring etter politiets bevis.  Å holde tilbake informasjon inntil bevisenes alternative 

hypoteser (forklaringer) er undersøkt, øker også faren for at den som vurderer å tilstå falsk, gis 

informasjon som gjør det mulig å tilstå falsk med troverdighet.  

 

Det er nettopp det som skjedde i avhøret av Solbakke om resepsjonen på Fanø. Dersom 

Solbakkes tilståelser var falske, så fikk de økt bevisverdi, fordi politiet ledet tilståelsen på en 

måte som gav den et falskt skinn av troverdighet fordi de tilsynelatende kunne underbygges 

med ekstern informasjon. Dersom Solbakke tilsto falsk, så fikk han hjelp av politiet til å bli 

trodd. Det er mye som tyder på at Solbakke trivdes godt i rollen som mistenkt i Danmarks 

største kriminalsaker. Som jeg redegjør for i kapittel 3.3.4 – 3.3.7 om falske tilståelser, så er 

han ikke alene om å søke en slik posisjon.   

 

Tilbake til avhøret av 25.06.1987 og resepsjonen på Hotel Dan på Fanø. 

 

 

Et mønster som stadig blir tydeligere 

Årsaken til at jeg føler meg sikker på at Solbakkens endrede forklaring den 25. juni skyldes 

etterforskerens påvirkning – og ikke Solbakkes endrede hukommelse (som det gis inntrykk av 

i rapporten), skyldes ikke bare det utrolige sammentreffet. Riktignok anser jeg sannsynligheten 

som forsvinnende liten for at etterforskeren tilfeldigvis skulle få informasjon om den mumlende 

mannen i resepsjonen, to dager før Solbakke «er kommet i tankene om» at han han gikk inn i 

resepsjonen og mumlet med seg selv – og med det må ha husket feil i flere måneder. Som 

gransker må man ta høyde for at tilfeldigheter kan inntreffe likt. Det som imidlertid gjør meg 

sikker på at dette neppe er tilfeldig – og det er det som er hovedpoenget her -  er at dette avhøret 

dessverre føyer seg inn i et tydelig mønster. Et mønster jeg så klare konturer av i avhørene i 

Hafnia-etterforskningen, og som nå fremstår som klart: Etterforskeren leder Solbakkes 

tilståelse, ned til minste detalj, slik at den passer sakens øvrige opplysninger. 
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Anklager, dommer og forsvarer begår like grove feil 

Det kan ikke bare være etterforskeren som er overbevist om Solbakkes skyld. Dommeren, har 

vurdert bevisene og funnet at Solbakkes endrede forklaring passer godt med sakens faktum. Det 

er kanskje ikke så rart. I sin presentasjon av bevisene under rettssaken, valgte anklageren å ikke 

nevne med et ord, det jeg har beskrevet ovenfor. Snarere tvert imot er hennes presentasjon av 

«beviset» protokollert slik av dommeren (Rettsbok 17.01.1989, s. 10): 

 

 
 

 

Det er ganske utrolig. I en normal rettssak ville resepsjonisten fra Fanø selvsagt blitt ført som 

vitne. Men dette var aldri en normal rettssak. Her holder det at aktoratet forteller hva sentrale 

vitner skal ha forklart. I objektivitetens navn skulle uansett anklageren i det minste opplyst 

retten om at dette vitnet ikke klarte å gjenkjenne Solbakke da hun fikk se bilder av ham. Det 

står klart og tydelig skrevet på side 5 i bilaget anklageren velger å dele. Istedenfor, velger 

anklageren å vise frem hva som står på side 3. Det er et åpenbart brudd på lovens krav til en 

objektiv behandling og fremstilling av straffesaker.  

 

At Solbakke i de fem forutgående avhørene har forklart noe helt annet, nevnes ikke med et ord.  

 

Andre får vurdere om det grenser til tjenesteforsømmelse. Jeg tror det er utslag av 

bekreftelsesfellene, og tolker det således som en handling som styres av de ubevisste 

tankeprosessene – kognitive prosesser som hjelper oss i vår sosiale hverdag med å leve med 

våre valg og beslutninger. 

 

Uten vitnet til stede, lener dommeren seg på aktoratets fremstilling og anfører i sine 

domspremisser (18.01.1989 s. 6: 

 

 
 

Justisfeilene som behefter avhøret av 26.juni 1987 har forplantet seg gjennom hele systemet og 

blitt til et bevis som taler for Solbakkes skyld. Jeg mener at mine analyser viser det stikk 

motsatte. 
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Avhøret avsluttes med et avsnitt der etterforskeren skriver at Solbakke «…blev ikke egentlig 

afhørt», noe som er vanskelig å forstå: Han ble gjort kjent med sine rettigheter og stilt konkrete 

spørsmål i sakens anledning. I Norge kalles det avhør.  

 

Det opplyses også om at det var noe annet en selve saken Solbakke også ønsket å prate om. Det 

var det også, og etterforskeren har skrevet særskilt rapport om dette.  

4.6.8 Avhør nr. 7 – 17.09.1987 

Solbakke gjøres kjent med sine rettigheter og er villig til å forklare seg uten forsvarer tilstede.  

 

Solbakke gjentar sin tilståelse. Etter en stund, opplyser Solbakke at han husker at det blant annet 

lå en bok ved den drepte piken. Det er tydelig at etterforskeren stiller flere spørsmål om boken. 

Solbakke forklarer at han plukket opp boken etter at han hadde drept piken. Merkelig, tenker 

jeg. Drapsmannen plukker opp boken som ligger ved siden av sitt offer….? 

 

Jeg leser av dommen at politiet har undersøkt om Solbakkes fingeravtrykk er å finne på boken. 

Det er jo et godt etterforskningsskritt for å undersøke tilståelsens troverdighet. 

Fingeravtrykksekspertene fant mange fingeravtrykk, men ikke Solbakkes.  

 

Etterforskeren er svært opptatt av å vite om Solbakke hadde «ståpikk» da han begikk drapet. 

Når han fikk «ståpikk», om han hadde «ståpikk» hele tiden osv. Men, å undersøke hvorfor 

Solbakke i sist endret sin forklaring – et bevistema som jo ville vært interessant for en 

etterforsker som var interessert i å undersøke tilståelsenes bevisverdi, forbigås som vanlig i 

stillhet.  

 

Solbakke husker ikke hvor han la boken ned. Han husker ikke hvordan den så ut, annet enn at 

omslaget var litt tykt.  

 

Solbakke får en rekke spørsmål om hva han gjorde på åstedet da han drepte kvinnen. Han 

forklarer blant annet at han med den ene hånden holdt over pikens munn for å få henne til å 

slutte å skrike, samtidig trakk han av bikini-benklærne. Den merkelige historien om at Solbakke 

skal ha kneppet opp bikin-BHèn, forbigås også i stillhet.  

 

Kardinalfeilen gjentas 

Alt jeg har skrevet ovenfor om kardinalfeilen etterforskeren begikk det 4. avhøret den 1. juni 

aktualiserer seg like sterkt i dette avhøret. Om mulig, ennå mer, fordi nå forstår jo Solbakke at 

dette tema (presse pikens hode i sandet) er noe etterforskeren er særlig interessert i – i og med 

at etterforskeren på nytt spør om det samme. Fra et bevisvurderingsperspektiv kan ikke utdraget 

nedenfor (s. 3) beskrives som noe annet enn et forsøk på å lede Solbakke til å avgi en tilståelse 

som passer med obduksjonsrapporten: 
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Så er tilståelsen «bekreftet». Nå stemmer det hele med obduksjonsrapporten. Etterforskeren 

«ordene i munnen» til Solbakke. Og det gjør han, til tross for at han vet at; 

 

a) Solbakke er ekstraordinært sårbar. Rettspsykiatere har advart: Solbakke er lett å lede 

b) Solbakke har tilstått til ham falskt tidligere 

c) Etterforskerens eneste oppgave er å teste tilståelsens riktighet 

d) En måte å gjøre det på er å innhente «unik» informasjon 

e) Et ledende spørsmål spolerer sjansen for alltid.  

f) Dette handler ikke om en perifer detalj. Dette handler om hvordan drapet skal være 

begått 

 

Etterforskeren forsøker på nytteløst vis å korrigere kardinalfeilen han har begått. Han spør om 

dette  «…bare er noget, som han har sagt for at tilfredsstille min spørgelyst». Forsøket er etter 

mitt syn ikke vært papiret det er skrevet på. Det asymmetriske forholdet mellom etterforskeren 

og Solbakke er etablert gjennom flere år. Jeg tror at etterforskeren vet hva Solbakke kommer 

til svare. 

 

Det er tydelig at etterforskeren nå skal «spikre» tilståelsen til sakens faktum. Nytt ledende 

spørsmål serveres, denne gang om drapsvåpenet (s. 3 – mine understrekninger): 

 

 
  

Jeg vet ikke hva jeg skal si, som jeg ikke allerede har sagt, om hva en slik avhørsstil gjør med 

påliteligheten av den informasjonen som samles inn. Istedenfor å repetere det hele i et 
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bevisvurderingsperspektiv, kan det kanskje være på sin plass og ta et lite skritt tilbake, og sette 

det vi her ser i et historisk perspektiv.  

 

Vi vet fra dokumentarer og memoarer at etterforskeren var ansett som en «avhørslegende» ved 

Rejseholdet. Slik sett synes avhørene av Solbakke å gi støtte til et interessant fenomen. Som 

beskrevet i kapittel 3, fant forskere i UK – og senere i Norge at etterforskerne som anså seg selv 

– og gjerne var ansett som de beste, var de farligste. Farligste i den forstand at de var villig til 

å gå lenger enn øvrige etterforskere i sin ledende, aggressive eller manipulerende stil.  

 

Jeg arbeider mye som sensor på Politihøgskolen i Norge. Dersom en elev på grunnutdanningen 

eller videreutdanningen hadde gjennomført et slikt avhør idag, ville vedkommende selvsagt ha 

strøket.  

 

Det er trist lesning, og det blir stadig vanskeligere å forstå at et sentralt premiss for domfellelsen 

av Solbakke, var at dommeren konkluderte med at avhørene av Solbakke gjennomført på en 

betryggende måte, uten ledende spørsmål. Dommen bygger på premisser som ikke bare er feil, 

de er misvisende.  

 

Det ekstremt ledende avhøret fortsetter: Solbakke skal fortelle om hva han gjorde - og så - da 

han forlot åstedet. Det kommer ikke noe informasjon av verdi, så etterforskeren foreslår da 

likegodt en rekke alternativer for hva Solbakke kan ha sett: Bil, traktorer, motorcykler, 

knallerter, cykler eller personer.  

 

Jeg kan ta feil, men for meg virker det som om etterforskeren her ramser opp alle mulige 

farekomster i et forsøk på å «kamuflere» hva han egentlig er ute etter. Teorien er imidlertid 

klar: Også alternativtgivende spørsmål er ledende i sin natur. Og ganske riktig;  

 

- nå husker nok Solbakke hva han har forklart tidligere. Sykkel! Og svarer: «Jeg mener, at der 

stod en cykel”. Nå er den ”unike” detaljen på plass igjen, og etterforskeren går videre i sin plan 

for avhøret. 

 

Solbakke får se bilder fra åstedet 

Etterforskeren protokollerer nå at han viser Solbakke bilder fra åstedet. Det første bildet han får 

se er foto nr. 13 fra bilag ad VI-94f. Det er bilde av en mann og en kvinne, stående på stranden 

med en liggende figurant foran dem. «Hva er det», spør etterforskeren etter en stund med 

stillhet. «Det er manden og konen», svarer Solbakke. Det er han sikker på. 

 

Solbakke blir deretter vist bildene 100 – 110 – avtrykk av forskjellige sko. Ingen passer. 

Solbakke anfører at bilde nr. 104 er sko med tilsvarende mønster som han selv hadde, «men det 

er ikke dem». Er det en ting Solbakke har vært tydelig på, så er det hvilke sko han hadde på 

Fanø. Det var sandaler med mønster som han tegnet. 

 

Deretter får Solbakke se et bilde av en bunker (48), og bekrefter at det han ser, er en bunker. 

 



Sakkyndig erklæring                             Avhørene av Erik Solbakke Hansen                                                s. 171 

Så får han se bilde 22 – Sorte tresko, en bok og solkrem, liggende på sand, pent lagt opp på 

hverandre. 

 

Solbakke bekrefter den svært ledende gjenstands konfrontasjonen. Dette er ting fra klitten ved 

siden av piken. På ledende spørsmål om dette lå slik da han forlot piken, svarte Solbakke at det 

«husker han ikke». Den eneste bevisverdi dette kunne ha hatt, var om det var en test – der 

politiet – i samråd med hans forsvarer, evt. dommer – ville teste om Solbakken lot seg lede. For 

eksempel om politiet la frem feil sko, feil bok og feil solkrem på stranden. Også deretter vist 

bildet, og spurt om han har sett dette før – og på den måten undersøke / teste om han lar seg 

lede, og om tilståelsen hans kan være falsk. Det er ikke det som skjer her. Her presenteres 

Solbakke for et fotografi fra åstedet, som ikke virker på annen måte en ledende – uten noen 

bevisverdi. 

 

Jeg er vel innforstått med at det i visse tilfelle, kan være hensiktsmessig å stille oppklarende og 

avklarende spørsmål mot slutten av et avhør eller avhørsprosess - spørsmål som er lukket i sin 

natur. «Hensiktsmessige, lukkede spørsmål» var et sentralt tema i doktoravhandlingen til  

politietterforskeren Andy Griffiths (Griffiths 2008). Men slike spørsmål må ikke være ledende, 

og er bare hensiktsmessige når de stilles til rett tidspunkt.  

 

Etterforskerens valg av tidspunkt her, er langt i fra det rette. Som vi straks skal se vil 

etterforskeren om tre dager gjennomføre et nytt avhør, der meningen er å teste om Solbakke 

kjenner igjen gjenstander fra åstedet. Fordi fotografiene fra åstedet fremvises for Solbakke det 

avhøret vi nå analyserer, blir øvelsen i avhøret ingen test. Hele poenget faller bort. Mer om det 

i neste kapittel.    

 

Solbakken får deretter se bilde 40, 2 og 6.  

 

Bilde 40 er et detaljert bilde av en damesykkel på en strand, inngjerdet av det som ligner på en 

politisperring(!). Det står riktignok «ElKabel» på tapen, men det minner om en polititape / 

akkurat som vi har sett på utallige filmer.  

 

Bilde 2 viser en stor strand der vi kan skimte tre sykler i bakgrunnen. Umulig å identifisere. De 

er for langt unna.  

 

Bilde 6 ligner meget på sykkelen fra bilde 40, men her fotografert på en brosteinsgate. Inne i 

en by/bakgård.  

 

Deretter blir Solbakke spurt om «dette siger deg noget»? 

 

Solbakke peker (ikke overraskende) på nummer 40 (sykkelen på stranden, bak sperringen), og 

uttaler: «Jeg mener, det var den der».  
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Dersom Solbakkes tilståelser er falske, så får han hjelp av etterforskeren - hele veien. 

 

Det fremgår av egen rapport at Solbakke fikk sitt fargesyn testet denne dagen. Jeg er ingen 

ekspert, men for meg synes det som om fargesynet til Solbakke er ok.  

 

4.6.9 Avhør nr. 8 – 23.09.1987 – Gjenstandskonfrontasjon 

Solbakke gjøres kjent med sine rettigheter og er villig til å forklare seg uten forsvarer.  

 

Etterforskeren opplyser for leseren av rapporten, at det nå skal avholdes en 

gjenstandskonfrontasjon med Solbakke. Etterforskeren har lagt ut flere, ulike gjenstander på et 

kontor – noen stammer fra åstedet, andre gjenstander har ikke noe med saken å gjøre. Meningen 

er å teste om Solbakke gjenkjenner noe. 

 

Det er i dag strenge regler for hvordan politiet skal gjennomføre person- og 

gjenstandskonfrontasjon. Det hele må settes opp, slik at det blir en reell test om mistenkte (eller 

vitnet) gjenkjenner noen eller noe fra hendelsen de har observert.  

 

Det er mange og gode grunner til at dette er en type avhør som har vært i sterk utvikling de 

senere år – i alle fall i land som forholder seg til forskningen på området. Feilkildene er mange, 

og kan få alvorlige konsekvenser om de inntreffer. Norsk politi fikk nye retningslinjer i 2013. 

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 om vitnekonfrontasjoner er 7 sider, med henvisning til et 

mer detaljert skriv på 50 sider. Her redegjøres for forskningen på området, og hva politiet må 

gjøre for å sikre at testen blir reell og ikke ledende. Fordi dette etterforskningsskrittet er en 

sentral del av min doktorgrad (Rachlew 2009), var jeg med i utarbeidelsen av gjeldende 

rundskriv.  

 

Det finnes en rekke, forskningsfunderte tiltak som politiet bør følge for å sikre en reell test, og 

redusere feilutvelgelser. Etter å ha analysert hvordan etterforskeren gjennomførte 

gjenstandskonfrontasjonen med Solbakke, kan jeg kort oppsummere at ingen av anbefalingene 

er fulgt. Snarere begår etterforskeren nær sagt alle feil det er mulig å begå, etter dagens standard. 
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Avhøret er fullstendig verdiløst som bevis. Det hele er en øvelse der etterforskeren leder 

Solbakke på en måte som virker så naiv at det er vanskelig å ta på alvor.  

 

Til etterforskerens forsvar, gjentar jeg kort at kunnskapen om etterforskningsmetoden har 

utviklet seg betydelig de seneste 20 årene.121 Like fullt, dette er den mest amatørmessige 

gjennomføringen jeg har sett. Etterforskeren forsøker å skape bevis, men gjør ikke annet enn å 

lede.  

 

 
 

Solbakke blir brakt inn i rommet og spurt om det blant effektene er ting han har sett før.  

 

Solbakke peker «spontant» på den røde mursteinen og sier: «Den der». Bevisverdien er lik null. 

Den som skal vurdere bevisverdien av denne øvelsen må huske; 

 

a) at det gjennom avhørene etter hvert er blitt klart at mursteinen Solbakken har forklart at 

han brukte, stammet fra en gammel bunker, og at den hadde kalk på den ene siden 

b) at Solbakke etter hvert har forklart at det var gått av en bit/flik av mursteinen. 

c) at det nå er seks dager siden Solbakke fikk se bilde av denne bunkeren. 

 

 
121 For en oversikt på norsk, se evt. Rachlew, C. og Rachlew, A. (2009). ‘Ja, han ligner – tror jeg’ – Om utpeking 

av gjerningsmenn, Tidsskrift for Strafferett, 9, 2, 2009 s. 153–189. 
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I rommet foran ham, ligger det nå fire steiner. Tenk etter selv. Med forutsetningene a,b og c: 

Hvilken ville du valgt ut? Jeg vil tørre å påstå at ca. 99 av 100 dansker ville ha plukket ut den 

gamle, røde mursteinen med kalk på seg, og som også har en markert flik borte.  

 

 

 
Når Solbakke blir spurt hva det var han «kende den på», svarte han «Cementen på kanten». 

Solbakke har helt rett. Ingen av de andre stenene har sement på seg.  

 

Solbakke blir bedt om å kikke på de andre gjenstandene, og plukker etter hvert ut en bok. Han 

blar i den og sier at han tror det er «denne». Årsaken er at den har stivt omslag. Boken fra 

åstedet er ikke her, så dette er ingen gjenkjennelse, snarere en falsk gjenkjennelse. Om det var 

en test, så «feilet» altså Solbakke på den i form av en falsk positiv gjenkjennelse. Og det er ikke 

overraskende. Han blir ledet hele veien – og lar seg lede – også ned i «blind alleys». 
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Så blir Solbakke spurt om det er noe annet han kjenner igjen. Han peker «straks» på de sorte 

træskone. Det er helt utrolig. Jeg vet ikke hva etterforskeren og dansk politi her tenker på, men 

selv for datidens politiarbeid må dette være en form for lavmål.  

 

For seks dager siden har Solbakke sett bilder fra åstedet hvor det sto et par sorte tresko i sanden 

(venstre bilde). Nå får han «valget» mellom skoene i høyre bilde (Dersom bildet er uklart, kan 

jeg for orden skyld informere om at to av parrene er vanlige sko, et av parrene er sorte tresko). 

Hva de hvite lappene i treskoene er, og hvilken funksjon de har, vet jeg ikke. Men sikkert er det 

i alle fall at treskoene (om mulig) skiller seg ytterligere fra «alternativene».  

 

 
 

På nytt blir Solbakke spurt om det er noen andre gjenstander han kjenner igjen. Det er ledende, 

fordi det sender en forventning – et hint om at det ligger mer her. Etterforskeren skulle aldri 

gjennomført denne gjenstandskonfrontasjonen, men når han nå først gjør det, skulle han jo bedt 

Solbakke om å plukke ut alle gjenstandene han eventuelt har sett før. Å spørre: «er det mer, er 

det mer», skulle være unødvendig. Poenget er jo at det er en test om han ser noe han har sett 

før. Enten så gjør han det, eller så gjør han ikke det.    

 

Uansett, Solbakke peker på den sort/hvite bikini:  
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Så følger det en ordveksling jeg vil tro at ethvert voksent menneske, uavhengig yrke, utdanning 

og bakgrunn, vil ha vanskelig for å tro at en politietterforsker fra Rejseholdet kan ha utvekslet. 

Men det har han, under etterforskningen av en drapssak: Etter at Solbakke har pekt på den 

sort/hvite bikinien, spør etterforskeren: 

 

«Er du sikker?».  

 

Solbakken svarte: «at han mente, at det var den» 

 

Etterforskeren: «Er du helt sikker?» 

 

Solbakke:  «Det er jo en bikini»  

 

Etterforskeren skriver så:  ”Han blev herefter gjort bekendt med, at der jo også lå en brun bikini 

blandt effektene” 
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Solbakke svarer, at så var han ikke sikker. Til slutt blir Solbakke formanet at han bare må 

fortelle sannheten og det han kan huske.  «Han svarede herefter, at han ikke var sikker, hvorefter 

han sagde, at han ikke kunne huske det”. 

 

Konfrontasjonen med bikinien er noe av det mest ledende avhøret jeg noen sinne har vurdert – 

og jeg har vurdert alle avhørene av Sture Bergwall (Thomas Quick)– som ble ledet til å tilstå 7 

drap han ikke hadde begått.  

 

En ting er den ledende seansen her, men i et bevisvurdringsperspektiv, setter det alle politiavhør 

og rettslige forklaringer i Fanø-saken i et underlig lys. Hvordan kan det ha seg at Solbakke i 

tidligere avhør – med påfølgende rettsforhandlinger, forklarer at pikens bikini var brun? Nå har 

han to bikinier foran seg. En hvit og en brun. Solbakke velger den hvite. Det indikerer sterkt at 

Solbakke, under avhørene ikke henter detaljene i tilståelsene fra eget minne.   

 

Etterforskeren la opp til en 50/50 sjanse – overhodet ingen test. Solbakke tok feil, men ble ledet 

ut i usikkerhet. Øvelsen har bevisverdi, fordi den understøtter hypotesen om at Solbakke 

egentlig ikke har noe minne om den drepte pikens bekledning, men den form for bevisvurdering 

går aktørene ikke inn i. De søker inn mot informasjon som bekrefter skyld.   

  

Etterforskeren gir seg ikke. Han vil ha mer «bevis». Er det andre effekter som Solbakke kjenner: 

- Nei, svarer Solbakke. Nå er det ikke mer. Etterforskeren fortsetter like fullt å lede videre:  

 

I rapporten gjør etterforskeren nå leseren oppmerksom på at Solbakke jo tidligere har omtalt 

«et håndklæde eller sådan noget», før han deretter protokollerer at han gjør Solbakke kjent med 

«at der jo lå nogle håndklæder på gulvet». (Av rapporten går det frem at politiet har lagt frem 

håndklede fra åstedet og tre andre.). Solbakke husker ikke. Klarer ikke. Kan ikke.  

 

Jeg har deltatt på en rekke internasjonale konferanser om vitnepsykologi. Vitnekonfrontasjoner 

er et yndet forskningsobjekt. Derfor blir etterforskningsskrittet naturlig nok også tema i de 

uformelle samtalene under konferansens sosiale settinger. Her verserer det historier, gjerne i 

form av vitser. En av historiene som går igjen, handler om en vitnekonfrontasjon fra USA som 

angivelig skal ha funnet sted, en gang i tiden. Historien handler om en Sheriff som etterforsket 

en sak, der et øyenvitnet hadde gitt en god beskrivelse av gjerningsmannen. Sheriffen pågrep 

en gutt, og kalte nå øyenvitnet inn til en personkonfrontasjon, der gutten ble stilt opp sammen 

med andre. Til Sheriffens forargelse gjenkjente vitnet ingen i paraden. Da skal Sheriffen ha 

sagt: «Did you take a close look at number 4?». 

 

Jeg gjentar: Dette er en spøk. Om den er sann, vet jeg ikke. Men etterforskerens 

gjenstantandskonfrontasjon med Erik Solbakke drar poenget ytterliggere ett hakk inn i det 

«komiske». Problemet er selvsagt at vi i vår sak, ikke står ovenfor en spøk, men et 

etterforskningsskritt, gjennomført at dansk politi – i en av Danmarks mest alvorlige straffesaker 

siden krigen.  
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Avhøret fortsetter. Solbakke kan ikke «hjelpe» mer. Han gjenkjenner ikke noen flere 

gjenstander, men får nå spørsmål om han har tatt på noen effekter. -  Ja, det har han. Boken. 

Den tok han opp og «bladde i den» «Det gør man jo – man er jo nysgerrig», forklarer Solbakke.  

 

Etterforskerens problem er jo at boken fra åstedet ikke er blant bøkene som Solbakke får se. 

Men like vanvittig er jo substansen i Solbakkes tilståelse. At han, rett etter å ha drept og forsøkt 

voldtatt en pike – som nå ligger naken, blødende, død eller døende, på en offentlig strand, på 

højlys dagen, likegodt skal ha bestemt seg for å bla i boken hennes. Det virker nærmest absurd. 

Jeg er ikke sikker på at Solbakke var så dårlig til å lese som domstolene la til grunn i sin dom, 

men noen bokorm var han nok neppe.  

 

Politiet fant mange fingeravtrykk på boken fra åstedet, men ikke de som tilhørte mannen som 

sist angivelig skal ha løftet den opp, holdt den i sine hender og «bladde i den».  I sine 

domspremisser skriver dommeren at det negative resultatet fra fingeravtrykksundersøkelsen har 

«forsvinnende liten» bevisverdi. Den bedømmingen tror jeg er sterkt preget av 

bekreftelsesfellene, hvor forskning jo viser at vi i tillegg til å favorisere søk etter bekreftende 

informasjon, også tolker nøytral informasjon i lys av vårt etablerte syn. 

 

Sakens dommer hadde i bunn og grunn en oppgave: Å kontrollere at Solbakkes tilståelse ikke 

kunne være falsk. Var den ikke det, så var han jo skyldig. For meg virker det som at tunnelsynet 

politiet har hatt, har vært like sterkt hos dommeren. Om jeg tar feil, må dommeren ha blitt ført 

bak lyset av anklagerens fremstilling av «bevisene» - også her. Uansett skriver dommeren som 

premiss for sin dom, blant annet:  

 

«at tiltalte til stadighet har afgivet en med de faktiske omstændigheder 

samstemmende forklaring om den unge pigens påklædning» 

 

«Pigens påklædning»? Hun ble funnet naken, med en brun bikinioverdel rundt halsen. Da 

Solbakke fikk foreviste denne, sammen med en hvit bikini, valgte han den hvite! 

«Samstemmende forklaring»? Det er fullstendig feil og vanskelig å forstå. Dommeren kan 

umulig ha lest konfrontasjonen. Om han har fått informasjon om den, har han fått feil 

informasjon. 

 

Etterforskeren har med andre ord «lykkes» med sin gjenstandskonfrontasjon. Den trekkes inn i 

domspremissene som bevis for at Solbakke er skyldig. I domspremissene anføres det om 

konfrontasjonen at Solbakke «..hvorhos han senere blandt andre sten udtog den rette».  

 

Konfrontasjonene er ferdig, men avhøret fortsetter, og nå endrer Solbakke sin forklaring på ny. 

Denne endringen er drastisk, fordi den (i motsetning til alt annet) kan sjekkes. Solbakke forteller 

at han har tilstått drapet for en av pleierne på Verkstedgården: Pedagogen «EG».  

Ikke bare fortalte Solbakke om drapet til EG den dagen han skal ha drept piken. Solbakke skal 

ha gjentatt sin «tilståelse» ovenfor EG, etter at det var kommet tilbake til institusjonen i 

Hillerød. Da avsluttes avhøret. Nå har etterforskeren fått informasjon han kan sjekke. 
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Vi vet av saksdokumentene at EG på det sterkeste benekter at Solbakke har fortalt ham om 

drapet. Det er etterforskeren som avhører EG. Etterforskeren liker tydeligvis dårlig at EG ikke 

bekrefter Solbakkes forklaring, og fremstiller ham for fengsling (!). Der setter dommeren foten 

ned. Jeg har analysert avhørene og prosessen mot EG. Som det følger av mine analyser i eget 

kapittel nedenfor, aner jeg en mulig forklaring til hvorfor aktørene omtaler avhørene av 

Solbakke for «betryggende og forsiktige». EG ble utsatt for et gammeldags kryssforhør som 

ikke var egnet til noe annet enn å forvirre.  

 

4.6.10 Avhør nr. 9 – 13.10.1987 

Solbakke blir gjort kjent med at han ikke plikter å forklare seg. Han er som vanlig villig og 

avstår fra sin rett til å ha forsvarer tilstede.  

 

Solbakke blir spurt om han har fortalt om drapet til sin venninne. Det har han ikke. Deretter blir 

han spurt om han har fortalt det til noen andre. Solbakke gjentar at han fortalte om det til 

pedagogen EG. Etterforskeren bemerker at svaret kom «meget spontant».  

 

 
 

Jeg kan jo ikke vite hvorfor etterforskeren velger å gradere reaksjonstiden til Solbakkes svar, 

men det virker som om etterforskeren ønsker å formidle ett eller annet for leseren – jeg vil anta 

at spontaniteten skal underbygge pålitelighet og/eller troverdigheten. Men hva betyr det så for 

alle andre opplysninger i Solbakkes tilståelse som ikke er kommet «spontant» eller «meget 

spontant»?  

 

Uansett, etterforskeren følger opp med flere spørsmål, og Solbakke svarer at han fortalte EG at 

han hadde drept piken med en murstein. Etterforskeren ønsker å forsikre seg om at Solbakke er 

sikker i sin sak på dette punktet. «Det må koste hovedet», svarte Solbakke. 

 

Solbakke blir «indskærpet, at han kun måtte fortælle sandheden». Det gjør han, svarer 

Solbakke.  

 

4.6.11 Avhør nr. 10 - 19.02.1988. Om mentalerklæringen 

Solbakke gjøres kjent med sine rettigheter, og er villig til å forklare seg med sin forsvarer 

tilstede.  

 

Det er gått lang tid (ca. 4 måneder) siden siste politiavhør. I mellomtiden har Solbakke vært til 

mentalobservasjon hos speciallæge i psykiatri, overlege FN. Under sine samtaler med legen har 

Solbakke fortalt om en detalj som gir politiet et problem: Dersom det Solbakke fortalte til legen 

stemmer, må han på nytt endre sin forklaring – om alt skal passe inn.  
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Hele avhøret handler om å få denne nye detaljen til å passe inn i tilståelsen. For å få det til, må 

Solbakke på nytt endre sin forklaring. Til legen har Solbakke nemlig fortalt at han fikk blod på 

klærne sine da han drepte piken – og derfor måtte han dra rett hjem og vaske klærne sine. Ellers 

ville jo folk reagere, om han gikk rundt med blod på seg.  

 

Den nye forklaringen til legen passer ikke med hans første versjon av hva han gjorde den 

aktuelle dagen på Fanø. (Uskyldig) Det passer ikke med hans andre versjon. (Han drepte piken, 

og dro rett hjem til de andre). Det passer ikke med hans tredje versjon. (Han drepte piken, og 

gikk rett i resepsjonen). I dette avhøret kommer Solbakkes fjerde versjon: At han drepte piken, 

dro hjem, vasket og skiftet klær, og så dro han i resepsjonen. Men, denne fjerde versjonen 

kommer ikke uten ledende spørsmål fra etterforskeren (side 3 - mine spontane kommentarer i 

margen): 

 
 

Det er lett å se feilene i etterpåklokskapens kjølige lys. Jeg kan ikke forklare det som skjer på 

annen måte enn å henvise til kapittel 3.4.6. Der redegjør jeg for forskningen på 

beslutningspsykologi og uriktige domfellelser. Min tolkning av det hele, er at politiet er kommet 

så langt i sin etterforskning av drapet – brannen på Hafnia – og de 27 brannene,  at de simpelthen 

ikke makter å snu. Sunk cost effect  er for stor.  

 

Etter fire skift i forklaringen, er jo en høyst plausibel hypotese at det hele er oppspinn fra 

Solbakkes side. Istedenfor å teste den hypotesen, velger etterforskeren å lede Solbakke inn på 

en ny versjon som kan forklare detaljen som kom inn fra sidelinjen. Med den på plass, avsluttes 

politiets avhør av Solbakke om drapet på Fanø.  

 

4.7 Betenkninger knyttet til saken mot pedagogen  

Langt ut i sine ulike forklaringer om drapet på Fanø (6. avhør 23.09.1987), endret Solbakke sin 

tilståelse. Solbakke forklarte nå at han hadde tilstått drapet til pedagogen EG som var med på 

ferien til Fanø som en av de ansvarlige fra institusjonen som Solbakke bodde på.  

 

Solbakkes forklaring om sin tilståelse til EG? (en forklaring Solbakke gjentok i rettsmøtene) 

sto i kontrast til hva Solbakke hadde forklart tidligere – nemlig at han ikke hadde fortalt om 

drapet til noen. Utviklingen følger således mønsteret som etter hvert tegner seg tydelig: 

Forklaringene om hva Solbakke gjorde drapsdagen utvikler seg hele tiden. 
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Solbakke forklarte nå at han likevel hadde fortalte om drapet til andre, nemlig EG. Først på 

Fanø – hvor pedagogen skal ha blitt vred. Så skal Solbakke ha fortalt om drapet på nytt da de 

kom hjem til verkstedet i Hillerød. Denne gangen skal EG tatt det hele med mer fating.  

 

For politiet generelt, og etterforskeren spesielt må disse opplysningene ha vært utrolig 

spennende å få: Endelig noe konkret – noe som kunne sjekkes, bekreftes eller avkreftes – i 

kontrast til mye av det Solbakke ellers inkluderte av opplysninger i sine tilståelser.  

 

For Etterforskeren må de nye opplysningene nesten ha vært for godt til å være sant. 

Etterforskeren gjentok da også flere ganger at Solbakke ikke måtte si noe som ikke var sant. 

Det måtte være sant, om han skulle si det. Solbakke sverget ved sin grav. Dette var sant.  

 

På dette tidspunktet – så langt ut i etterforskningen – hadde alle de rettslige aktørene, investert 

svært mye i Solbakkes troverdighet. Hans tilståelser måtte være sanne – ellers fikk de en 

formidabel – og svært ubehagelig jobb å gjøre med sakene han allerede var dømt for. At de 

hadde oppklart Hafnia-brannen ville også måtte reverseres om Solbakkes tilståelser ikke lenger 

kunne legges til grunn. Det han sa måtte være «troverdig». Det måtte være sant. Og nå sverget 

Solbakke på sitt liv at han hadde tilstått drapet på Fanø ovenfor pedagogen. 

 

Etterforskeren – som jeg føler meg rimelig sikker på var overbevist om Solbakkes skyld på 

dette tidspnktet – sto nå endelig ovenfor et etterlengtet bevis. Frem til nå, hadde ingen tekniske 

undersøkelser ført frem. Snarere tvert imot. Blodet på mursteinen var ikke Solbakkes, alle 

sigarettstumper som var analysert gav negativt resultat, ingen kunne huske å ha sett ham på 

åstedene, ingen fingeravtrykk, ingen ting. Men, nå: et nøkkelvitne.  

 

Pedagogen EG var avhørt flere ganger tidligere. Hvis den nye opplysning Solbakke kom med 

var sann- hvorfor hadde pedagogen ikke sakt dette til politiet? Hadde pedagogen ført politiet 

bak lyset? Dagen etter Solbakkes nye forklaring ble EG innkalt til avhør av etterforskeren.  

 

Avhør av pedagogen, 23.09.1987. 

Avhøret begynner generelt (første side om hvem som var med, hvordan de kom seg til Fanø, 

rutiner det osv), men så skiftes tema. Som leser får man raskt inntrykk av at etterforskeren 

forsøker å diskreditere alt det pedagogen tenker og sier i det nyanser, tidspunkter og annet 

holdes opp i mot opplysninger pedagogen har gitt politiet tidligere. Husk, det pedagogen 

forklarer seg om, skjedde 7 år tidligere. Som han selv opplyser: Det er meget mulig at han 

husker detaljer feil. Etterforskeren stiller hypotetiske, konfronterende og ledende spørsmål.  

 

Man trenger ikke lydopptak for å forstå at her går etterforskeren hardt på. Dette er en annen 

form for politiavhør enn det Solbakke ble utsatt for.  Pedagogen forsøker å fortelle at han ikke 

husker detaljer fra drapsdagen. Dagene gikk i hverandre, men han husker at han på et tidspunkt 

befant seg ved politisperringene. Han klarer ikke å huske hva han hadde gjort tidligere, nettopp 

på denne dagen. Det glir, forståelig nok etter 7 år, i hverandre. 
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At pedagogen ikke husker detaljer fra turen 7 år tilbake, synes det som om etterforskeren ikke 

kan akseptere, og spørsmålene blir mer og mer hypotetiske – konfronterende. Straks 

etterforskeren finner noe som kan minne om en selvmotsigelse, konfronteres vitnet med den. 

For meg virker det klart at her settes pedagogen opp i mot seg selv for at han skal fremstå som 

lite troverdig. Formålet er åpenbart ikke å hjelpe ham å huske bedre. Formålet er å konfrontere. 

Kjøre på. Forvirre og diskreditere – ikke bare innholdet i hans forklaring, men også hans person. 

Det er åpenbart at etterforskeren er av den oppfatning at pedagogen holder tilbake bevis – bevis 

som endelig kan bekrefte Solbakkes tilståelser. Men, det forutsetter jo at Solbakkes tilståelser 

er genuine. Det virker det som om etterforskeren tar for gitt at de er. 

  

Nå blir pedagogen – i grove trekk – gjort kjent med hva Solbakke har fortalt på side 11 i dok 

VIII 3b. For leseren er det umulig å hvite nøyaktig hva pedagogen er gjort kjent med, men siden 

det refereres til er der hvor Solbakke for første gang antyder, og etter hvert forteller at han har 

fortalt om drapet til pedagogen.   

 

Så blir pedagogen «direkte spurt om han har snakket med Solbakke om drapet på Fanø». Slik 

er spørsmålet formulert. Merk; pedagogen blir ikke spurt om Solbakke har tilstått ovenfor ham, 

kun om de to har snakket om drapet som skjedde på øya der de ferierte.  

 

Pedagogen svarer at han ikke kan huske det, men han er usikker.  

 

Så starter konfronteringene igjen. Hypotetiske anførsler legges inn i spørsmålene – og det hele 

blir også forvirrende for leseren å forholde seg til. Det virker som om det skjer mye i det 

konfronterende avhøret som ikke skrives ned. Det refereres tilbake til informasjon som ikke er 

skrevet ned.  

 

Etterforskeren stiller insinuerende spørsmål, for eksempel:  

 

 
 

Pedagogen svarer at han ikke kan utelukke at han snakket «hardt» til Solbakke, en eller annen 

gang på sitt rom under ferieoppholdet – for eksempel dersom Solbakke ikke har fulgt en regel 

eller tilsvarende, men pedagogen kan ikke huske noen slik samtale.  

 

Måten etterforskeren følger opp, gir et bestemt inntrykk av at han ikke liker det han hører, og 

følger på med nye konfronteringer: 
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Pedagogen konfronteres med at Solbakke har fortalt om hva som skjedde på Fanø da de kom 

hjem. Pedagogen utelukker ikke at han kan ha bedt Solbakke komme inn på kontoret, og der 

gitt ham skryt for hvordan han hjalp de andre beboerne. Men han kan ikke huske det. 

  

Solbakke fremstilles i godt lys, men det er tydeligvis ikke interessant for etterforskeren. Det 

følges ikke opp med utdypende spørsmål, og tema skiftes umiddelbart tilbake til om Solbakke 

fortalte ham hva han gjorde på Fanø den aktuelle dagen.   

 

Etterforskeren fortsetter med en meget farlig avhørsstil, som ikke er egnet til noe annet enn å 

skremme, forvirre og lure. 

 

Et av flere eksempler på hvordan etterforskeren forsøker å forvirre og forvrenge pedagogens 

forklaring kan sees her:  

 

 
 

Trikset som Etterforskeren prøver seg på er: Først sa du dette, og nå sier du dette. – I et totalt 

misforstått forsøk på å forvirre et vitne – et vitnet som åpenbart ikke gir etterforskeren den 

forklaringen han så gjerne kunne ønske seg.  

 

Poenget er at det etterforskeren konfronterer pedagogen med i sitatet ovenfor, stemmer ikke. 

Han legger inn falske premisser i sitt «resonnement». Det pedagogen ble spurt om, og svarte 

på, var: 
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og 

 

 
 

Det er altså to forskjellige spørsmål, som får to forskjellige svar. Men, så forsøker etterforskeren 

å diskreditere pedagogen, med å påstå at han nå «plutselig husker noe annet». Etterforskeren 

insinuerer med det at pedagogen farer med løgn. 

  

Og – i etterforskerens hode, så gjør jo pedagogen det. Som vi straks skal se, stilles pedagogen 

for retten og begjæres fengslet for «sin vegring til å forklare seg». For meg virker det klart at 

etterforskeren har valgt å tro på tilståelsene til Solbakke, og når Solbakke snakker, må jo 

pedagogen lyve.  Dette temaet handler ikke om nyanseforskjeller som kan forklares gjennom 

ulike opplevelser, forvitring av hukommelsen, eller tilsvarende. Dette handler om hvem som 

snakker sant, og hvem som lyver.  

 

For meg virker det som etterforskeren har fullstendig tunnelsyn og kjører over pedagogen. 

Misbruker sin makt og utnytter situasjonen – nemlig at pedagogen føler seg svak/underlegen i 

situasjonen, fordi han ikke kan huske detaljer fra 7 år tilbake. Noe politiet, ja Rejseholdet, 

forventer og forlanger at han gjør. At pedagogen ikke husker detaljer fra 7 år tilbake er jo helt 

naturlig, men det vil ikke etterforskeren høre på.  

 

Selvsagt ville pedagogen husket om Solbakke tilsto et drap ovenfor ham. Det er alle enige om. 

Men, det er det vitnet nå forteller at ikke har skjedd. Men det vil ikke politiet tro på. Det må jo 

ha skjedd. Ellers stemmer jo ikke Solbakkes tilståelse. 

  

Jeg tenker: Om det skulle være slik at Solbakke har «løyet», for eksempel ved å (til slutt) 

bekrefte det etterforskeren spurte om så mange ganger under avhørene: Har du fortalt om drapet 

til noen? Har du fortalt det til noen? Dersom det er slik, øker jo muligheten for at tilståelsen er 

falsk. Nå har etterforskeren «oppklart» Hafnia-brannen og han er godt i gang med å oppklare 

drapet på den unge piken på Fanø. At Solbakke ikke skulle være troverdig er en uutholdelig 

tanke for politiet nå. De er kommet så langt, og klarer ikke, rent psykologisk å reversere. Sunk 

coast effekt virker sterkt.  
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Plutselig skifter etterforskeren tema. Et klassisk triks for å forvirre. Nå konfronteres pedagogen 

med at han forandret seg «psykisk og fysisk» de siste dagene under oppholdet på Øya. 

Pedagogen forklarer at han fikk «vann i kneet» og måtte holde sengen – noe han ble sykmeldt 

for da de kom hjem.  

 

Så skifter Etterforskeren tilbake til saken og prøver å ramse opp alle «selvmotsigelsene» for å 

se om det hjelper. Alt det hjelper med er å forvirre, skape utsikkerhet. Det er en kjent avhørsstil, 

der formålet er å bryte ned og/eller diskreditere vitnet. 

  

Til slutt klarer etterforskeren å få pedagogen til å endre forklaringen sin – på et hypotetisk nivå 

– at han kan ha spurt Solbakke om hvor han var drapsdagen, men fastholder at han ikke kan 

huske det.  

 

Der (!) – nå har etterforskeren fått det han trenger for å borre dypere, og følger opp med nytt 

kaptiøst spørsmål: «Ok, så du mistenkte altså at Solbakke kunne ha begått drapet?» 

Nei, svarer pedagogen. Så blir han konfrontert med at det «ikke gir mening». «Hvorfor spurte 

du ham da om hvor han hadde vært, om du ikke mistenkte ham».  

 

Manipulasjon og forvrenging, står det skrevet i mine kommentarer.   

 

Avhøret avsluttes, men fortsetter to uker senere 15.10.1987  

Manipuleringen fortsetter fra start: 

 

 
 

 

Pedagogen fastholder at han aldri har mottatt noen tilståelse fra Solbakke. Om han hadde gjort 

det, ville han selvsagt rapportert det til politiet.  

 

Avhøret avsluttes etter hvert.  

 

Men det stopper ikke med dette. Nå kalles pedagogen inn til rettslig avhør.  

 

I de rettslige avhørene, 20.11.1987 og 02.12.1997, avhøres først Erik Solbakke hvor han 

forteller at han tilsto drapene ovenfor pedagogen. Dommeren – den samme som alltid – er i 
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samme posisjon som politiet: Han må helst feste sin lit til Solbakkes tilståelser. Han har jo dømt 

Solbakke for 27 branner - med Solbakkes tilståelser som eneste bevis. 

 

Aktor starter en utspørring som minner om den manipulerende, forvirrende stilen etterforskeren 

anla. Pedagogen konfronteres med «selvmotsigelser» politiet klarte å oppkonstruere under 

avhørene.  

 

Pedagogen innleder med å fortelle at han meget vell kan ha «jokket i salaten», dvs. husket feil 

og forklart seg feil under politiavhøret. Poenget er at han ikke husker detaljer fra 7 år tilbake. 

 

Pedagogen er ikke sikker, men mener å huske at han hørte om drapet for første gang av 

Solbakke. Han forklarer at Solbakke var klart den som fungerte best av pasientene. Folk trodde 

Solbakke var en del av personalet. Solbakke pratet med befolkningen på øya. Han klarte seg 

fint sosialt. Pedagogen gir i det hele tatt Solbakke gode skussmål.   

 

Videre forteller pedagogen at personalet – etter at Solbakke ble siktet for Hafnia-brannen – 

snakket sammen, hvor en sa: «Nå kan man tiltro ham alt». Personalet hadde pratet om Solbakke 

og sakene han var dømt og siktet for, og kom etter hvert inn på ferieturene. Om Solbakke kan 

ha tent på når de var ute og reiste sammen med ham? Pedagogen hadde da opplyst at det ikke 

var noen branner på Fanø, da han var på tur med Solbakke. Da hadde en av de andre i personalet 

sagt: «Nei, men det var et drap». 

 

Ingen i personalet trodde Solbakke hadde noe med drapet å gjøre, men de bestemte seg like fullt 

for å tipse politiet om det faktum at de hadde vært der.  

 

Det ble pedagogens oppgave å informere politiet. Han fastholder at dersom Solbakke hadde 

tilstått drapet ovenfor ham, så ville han straks ha rapportert det til politiet. 

  

Pedagogen blir nå forehold et hypotetisk motiv til å holde det tilbake: Nemlig at mangelfullt 

oppsyn fra ham, kunne ha ledet til et motiv for å ikke gå videre med det han viste. 

  

Pedagogen utelukker ikke at Erik Solbakke selv tror at han kan ha fortalt om drapet til vitnet, 

men det er i så fall ikke noe vitnet oppfattet. Pedagogen blir deretter gjort kjent med at Solbakke 

har forklart at han fortalte vitnet at han drepte piken med en murstein. «Da lyver han», svarte 

pedagogen. Pedagogen ble også foreholdt at Solbakke har forklart at pedagogen kjeftet på ham, 

etter at han tilsto ovenfor ham. «Da lyver han». Grunnen til at pedagogen tok Solbakke inn på 

sitt kontor da de kom tilbake fra ferien, var for å takke Solbakke, og skryte av ham fordi han 

hadde vært så flink med å hjelpe til med de øvrige under oppholdet på Fanø. 

 

 

Rettsmøtet heves. Ny rett ble satt to uker senere – 04.12.1987. 

Aktor – starter med å foreholde pedagogen at han i løpet av de forklaringene han har avgitt, har 

forklart ulike ting - om når han hørte om drapet. Pedagogen forklarer at han, som tidligere 
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forklart, ikke husker detaljer fra oppholdet på Fanø. Pedagogen forteller også at etterforskeren 

enten har lagt ting i munden på ham, eller villedet ham. 

  

Han forklarer at han kan ha forvekslet dagene, at han var/ikke var på sykkeltur den ene eller 

andre dagen. Han husker ikke, og klarer ikke å holde feriedagene fra hverandre. Det var 7 år 

siden.  

 

Så blir han foreholdt et sitat fra avhør av 18.06.1987, linje 14, hvor han skal ha forklart: 

 

 
 

Når pedagogen konfronteres med dette i retten, opplyser han at sitatet er en kraftig omskrivning 

av det han egentlig sa.  

 

Når jeg leser videre og analyserer dette avhøret, blir det lettere å se sammenhengen: det 

pedagogen forsøkte å si: 

 

 
 

Poenget er, som pedagogen hele tiden har forklart: Solbakke fikk lov til å bevege seg fritt – 

hver dag, bare han forholdt seg til spisetidspunktene – og det var han flink til å gjøre.  

 

Legg merke til hvordan etterforskeren har protokollert – i direkte sitat - det pedagogen 

«plutselig» skal ha sagt. Etter mitt syn har det formodningen mot seg at pedagogen – som jo 

må ha kjent Solbakke relativt godt -  «plutselig» skulle tiltale Solbakke med fullt navn, midt 

under et avhør – det lyder vel dramatisk: «Erik Solbakke Hansen var ude for sig selv den dag».   

 

Jeg vet, etter å ha lest utallige avhør og rapporter at etterforskeren har for vane å skrive hele 

navnet ut: Erik Solbakke Hansen. Men at vitnet skulle tiltale Solbakke med fult navn, midt 

under et avhør, virker merkelig.  

 

Rettsmøtet tar en litt dramatisk vending. Anklageren ber etterforskeren forlate rettslokalet. 

Etterforskeren er nå to ganger blitt beskyld for å forvrenge / forvirre pedagogen under avhør. 

Dommeren finner grunn til å minne om vitneansvaret, at det er straffbart å lyve som vitne. 

Pedagogen ble «alvorlig formanet», skriver dommeren.  
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Pedagogen fortsetter å forklare at han ble ledet av etterforskeren under avhørene. 

  

For min egen del kan jeg tilføye at jeg leste politiavhørene av ham, før jeg leste om hans egne 

beskrivelser av dem nå, her i retten. Jeg tviler ikke et sekund på at han følte at han ble ledet, 

villedet og presset under avhørene. Det inntrykket fikk jeg selv, straks jeg begynte å lese 

politirapporten.  

 

Aktor fortsetter med å «konfrontere» pedagogen med hva han har forklart tidligere, og hva han 

nå forklarer i retten. Han utelukker ikke at han har husket feil i politiets avhør – for eksempel 

at det er til en kollega han har skrytt av Solbakke og ikke til Solbakke selv. 

  

Pedagogen fastholder at han er blitt forvrengt i etterforskerens rapport. Av avhøret som 

pedagogen mener er vrengt, henvises det il linje 21-24: 

 

 
  

 Pedagogen kjenner seg ikke igjen og sier til dommeren: 

 
Pedagogen begynner å bli frustrert. Det han har forklart om Solbakke til etterforskeren under 

avhør – at han aldri har hørt noe negativt om Solbakke - annet enn kleptomani - det ville ikke 

etterforskeren skrive ned. Det var ikke interessant for politiet å høre.  

 

I kapittel 3 om utviklingen av politiets avhørsmetoder, beskrev jeg hvorfor britisk og norsk 

politi måtte gjennom et slags paradigmeskift. Forskerne så at når politiet, uten opplæring eller 

forankret metodikk, gikk på med konfronterende avhør, ledende spørsmål som forvirrer, osv, 

så oppstår det en overhengende fare for at informasjonen som produseres er upålitelig, feil, 

vrengt, falsk (Shepherd 1991). Avhørsmetodene som etterforskeren bruke under avhørene av 

pedagogen er av samme karakter. De ikke egnet til å innhente nøyaktig og pålitelig informasjon.  

Snarere tvert imot.  
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Typisk nok forplanter upålitelig informasjon fra politiets avhør, inn i straffesaken – her helt inn 

i domstolene. Og aktor bruker det for hva det er vært – for å bygge sin sak. Målet er åpenbart å 

diskreditere pedagogen. Han påstår jo at Solbakke lyver, altså at Solbakke aldri har tilstått 

ovenfor ham. Dette er ikke en prosess der ulike hypoteser testes. Dette er en prosess der alle 

midler settes inn for å bekrefte og opprettholde den hypotesen politi og påtalemyndighet tror 

på.  

 

Prosessen mot pedagogen levner få eller ingen spor av objektivitet.  Snarere tvert imot. Etter 

mitt syn er den preget av et sterkt behov for å få ting til å passe etterforskernes etablerte syn. 

Det er farlig. Det er denne form for tenkning som er identifisert som den underliggende årsaken 

til at uskyldige mennesker fra tid til annen dømmes for forbrytelser de ikke har begått – med 

den konsekvens at den riktige gjerningsmann går fri.  

 

Å oppstille hypotesen om at kanskje pedagogen har rett: Tanken om at det kanskje er Solbakke 

som ikke snakker sant, virker helt fjern for dem. Akkurat det er viktig å ha med seg i 

vurderingen av etterforskningen mot Solbakke. Har politiet egentlig vært interessert i å teste 

om hans tilståelser kunne være falske? Etter å ha lest og analysert avhørene av pedagogen, 

virker det nesten som den tanken ikke engang vurderes som et alternativ.  Jeg minner om den 

anbefalte avhørsmetoden, presentert av Tom Christensen -  en av Rejseholdets pensjonerte 

etterforskere:   

 

«… Det er lige så afgørende, har jeg erfaret, at tro på, inde i sig selv, 

at den mand eller kvinde, man sidder overfor, har gjort det. Det må 

der ikke være tvivl i ens sind om. Jeg er nødt til at gå ind i 

afhøringslokalet og tænke – nu sidder jeg sammen med 

drabsmanden. Og min oppgave er at få ham eller hende til at tilstå 

og forklare sig.» 

 

Min kritikk til avhørene av pedagogen er hard. Jeg er imidlertid overbevist om at enhver ekspert 

med kunnskap om vitnepsykologi – uten knytninger til saken eller politi-avdelingen det gjelder 

- vil se det samme som meg: Avhørsmetodene som er brukt mot pedagogen ville fått «ikke 

bestått» av enhver lærer på den norske politihøgskolen. Dersom noen hadde forsøkt seg på noe 

lignende på voldsavsnittet (drapsavdelingen) i Oslo politidistrikt i dag, ville avhøret straks blitt 

avbrutt og vedkommende hadde ikke fått tatt flere avhør.  Ikke bare er slike avhørsmetoder 

farlig i den forstand at de produserer feilinformasjon. De er selvsagt uakseptable i et etisk 

perspektiv. Det er ingen som har gitt politiet mandat til å kjøre over mennesker på denne måten. 

  

Når det er sagt, er det viktig å huske på at jeg uttaler meg i 2020. Samfunnet har utviklet seg 

mye de siste 30-40 årene. En kirurg vil meget mulig trekke litt på smilebåndet, om hun skulle 

vurdere hvordan hennes kolleger opererte en blindtarm for 40 år siden. Og kanskje tenke: Godt 

at vi har utviklet oss. Min oldefar slo min morfar – i beste hensikt. Det var helt vanlig. I dag vet 

vi bedre. Om jeg skulle slå mine barn i dag, havner jeg i fengsel og mister retten til samvær.  I 

dag vet vi at de tilståelsesfokuserte avhørsmetodene produserer upålitelig informasjon.  
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Problemene fortsetter i det rettslige avhøret av pedagogen, i det aktor leser opp fra s. 9, linje 

31-32 under politiets avhør av vitnet 24.09.1987. Her skal pedagogen - i følge politirapporten 

fra avhøret av ham - ha svart følgende til det ledende spørsmålet han ble stilt:   

 

 
 

I retten benekter vitnet på det sterkeste at han noensinne har sagt dette.  

 

 
 

Når man analyserer pedagogens forklaring forut for sitatet fra side 9, linje 31 og 32, er det ikke 

vanskelig å forstå vitnets frustrasjon.  Det som står protokollert, strider helt med hva pedagogen 

tidligere har forsøkt å forklare. Derimot passer det veldig godt med det etterforskeren må ha 

ønsket å få frem gjennom sine ledende, spekulerende og hypotetiske konfrontasjoner.  

 

Aktor fortsetter med å konfrontere pedagogen. Pedagogen forstår og erkjenner at det er sprik i 

forklaringene. Han henviser til det faktum at forholdet han – og hans kolleger vitnet om – befant 

seg 7 år tilbake i tid – og at det gjennom ledende spørsmål fra politiets side oppstår forvirring. 

«han er blevet kørt rundt og rundt af kriminalassistenten».  

 

Jeg kan ikke se av politiavhørene av pedagogen at han har signert sine forklaringer. Jeg kan 

heller ikke se at han ha fått tilbud om å lese dem gjennom. Om dette står det skrevet i det 

rettslige avhøret: 
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Etter dagens standard ville avhørene ikke kunne brukes i retten, bare på sine formelle mangler. 

Jeg vet ikke hva loven var i Danmark i 1987 – om vitner skal lese gjennom sine forklaringer. 

Uansett dagens standard eller ikke: Det åpner opp for spekulasjoner om misbruk og fremstår 

ikke som en særlig betryggende prosess, der politiet skriver ned det de mener er relevant og 

utelater det de mener ikke er relevant – uten opptak og uten gjennomlesning.  

Så blir det pause – og etter pausen ber aktor om at pedagogen settes i arrest inntil 6 måneder 

fordi han vegrer seg å forklare seg. 

 

Nå må dommeren avsi kjennelse. Han anfører at pedagogens forklaring «fremkommer 

umiddelbart ikke fuldt troverdig» og henviser til at vitnet har forklart seg om en sykkeltur den 

ene dagen, men endret det til den andre dagen.  

 

At pedagogen blander dager fra ferien for 7 år siden, er helt naturlig. Sammenblandingen 

handler etter mitt syn ikke om troverdighet. Det handler om vitnepsykologi og forklaringenes 

pålitelighet. Hvilket motiv skulle pedagogen ha for å lyve om hvilken dag han var ute og syklet? 

Det har ingenting med drapssaken å gjøre – uansett om Solbakke har tilstått drapet til ham eller 

ikke.  

 

Jeg registrerer også at dommeren ikke vil høre snakk om uforsvarlige avhørsmetoder. De 

påstandene, anfører dommeren, er «helt ubestyrkede». Hvordan i all verden kan dommeren vite 

det? Det finnes ikke opptak. For meg bekrefter det at dommeren har en form for blind tro på 

etterforskeren.  I analysen av straffesakene mot Solbakke, er det et viktig poeng.  

 

Dommeren kommer like fullt til at påtalemyndighetens begjæring om fengsling ikke kan tas til 

følge. Vitnet har forklart seg – altså ikke vegret seg – og skulle han straffes/fengsles, så måtte 

det være for falsk forklaring. Det har påtalemyndighetene ikke begjært.  

 

Anbefaling 34 En gjennomgang av straffesaken som ble innledet mot pedagogen, må inngå i en 

eventuell granskning av straffesakene mot Solbakke.  

 

Jeg har googlet etterforskerens navn. På internett fant jeg en sak der den samme etterforskerens 

avhørsmetoder beskrives, svært likt, slik pedagogen beskriver dem. Jeg har ikke mandat eller 
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anledning til å undersøke videre. Fordi politiavhørene av Solbakke er det eneste beviset mot 

ham, og fordi det i all vesentlighet er samme etterforsker som har gjennomført avhørene, bør 

en gransking undersøke hva slags avhørsmetoder som var vanlig og akseptert på Rejseholdet 

på denne tiden – og om noen av teknikkene har fått leve videre, inn i vår tid. Saken mot 

pedagogen er vond å lese. 

 

Politiet ønsket altså å fengsle en som ikke bekreftet at Solbakkes tilståelser er genuine. De 

fremstår etter mitt syn desperate. Etter å ha lest saken og avhørene mot pedagogen, sitter jeg 

igjen med et bestemt inntrykk: Noen objektive undersøkelser av det Solbakkes tilståelser er 

neppe funnet sted. Avhørene av Solbakke er en del av noe større – selve etterforskningen mot 

ham. Prosessen mot pedagogen gir oss et skremmende, men like fullt verdifullt innblikk i 

hvordan denne etterforskningen ble anlagt.   

  

4.8 Rettsmøte 17.01.1989 – avhør nr. 11 om drapet på Fanø 

Rettsmøtet om Fanø-drapet innledes ett år etter siste politiavhør. Dagen før har Solbakke 

forklart seg om brannen på Hotel Hafnia. Nå skal han forklare for dommeren en siste gang om 

drapet på Fanø.  

 

Jeg henviser til mine generelle betraktninger i kapittel 4.5.15 om den sårbare rettsprosessen. 

Aktørene er og forblir de samme. 

 

Dagen innledes med at Solbakke erkjenner drapet på Fanø. Så skal han forklare seg.  

 

Endring 1 – Seksuelt opphisset 

Det første som skjer er at selve motivet for drapet forsvinner. Solbakke har gjennom 8 

politiavhør forklart at han drepte piken på Fanø fordi han (1) så en mann og kvinne ha sex i en 

klitgryde, (2) ble seksuelt opphisset av det, (3) så en pike han ville ha sex med, (4) gikk for å 

hente en murstein som han kunne bruke, i tilfelle piken motsatte seg sex, (5) gikk ned til 

piken, (6) hun motsatte seg sex, og (7) Solbakke drepte henne. 

 

I et bevisvurderingsperspektiv er det viktig å huske at Solbakke aldri nevnte det elskende paret 

i klitgryden, før etterforskeren fikk tilsendt originalsaken. Først da (06.05.1987) – etter 

spørsmål fra etterforskeren - kom Solbakke med opplysningen om at «Mand og kone» hadde 

sex. I de to første avhørene (før 6. mai) fortalte Solbakke generelt om flere, ulike mennesker 

han hadde sett på standen. At noen av disse hadde hatt sex, kom etter spørsmål fra etterforskeren 

Jeg fant det påtakelig, og skrev eget kapittel om seansen (4.6.4 – Mand og kone). 

 

Nå forklarer Solbakke til retten at han ikke ble seksuelt opphisset av å se mannen og kvinnen 

ha sex.  

 

Dette endrer jo på mange måter selve motivet for drapet, slik han har tilstått det til politiet 

gjennom 8 avhør. Det blir tatt pause i forklaringen. Hva som foregår i pausen, fremgår ikke av 

rettsboken, men når retten settes igjen, endrer Solbakke sin tilståelse, og forteller at han ble 
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seksuelt opphisset. Nå minner tilståelsen den han har avgitt til politiet, og Solbakke forklarer 

hva som skjedde videre.  

 

Det ville vært interessant å høre om det ble snakket om saken i pausen, men det er jeg redd vi 

aldri får vite.  

 

Endring 2 – Pikens hår 
Solbakke husker ikke fargen på pikens hår. Jeg minner om at han i første politiavhør forklarte 

at piken hadde mørkt hår. Etter at etterforskeren fikk de originale saksdokumentene, endret 

Solbakke sin beskrivelse av pikens hår til lyst/blondt – som jo stemmer med faktum. Nå husker 

han ikke hvilken farge hun hadde på håret.  

 

Det er mye som tyder på at Solbakke aldri har hatt noe minne om pikens hår. I et 

bevisvurderingsperspektiv vil enhver vitnepsykolog normalt legge mest vekt på to momenter. 

Hva var den første, spontane forklaringen? Hva ble sagt før avhøreren kjente fasiten? Svaret til 

begge spørsmålet er «mørkt hår».    

 

Endring 3 – Net til håndklæ 
Solbakke forteller at piken hadde mørk bikini. Det har han forklart tidligere – også som en 

«unik detalj» før etterforskeren fikk saken. Også på dette punkt er det imidlertid mye som tyder 

på at Solbakke aldri har hatt noe minne om pikens bikini. Han plukket ut den hvite bikinien 

under gjenstandskonfrontasjonen – til tross for at den originale bikinien lå foran ham, som det 

eneste alternative til den hvite.   

 

Solbakke forteller så om (nevner) træsko. Jeg minner om at han aldri nevnte træsko i sine 

forklaringer, før han fikk se bilder av dem av politiet. Solbakke nevner et net til å ha håndkæd 

i. Det har han aldri fortalt om før.  

 

Solbakke forteller at han hentet en murstein med cement. Her har Solbakke gitt ulike 

forklaringer. Jeg minner om at mursteinen ikke kom inn i bilde før i 3. forklaring – etter at 

etterforskeren hadde lest originaldokumentene.  

 

Endring 4 – Bikinioverdelen 

Solbakke forklarer nå at han kneppet opp pikens bikinioverdel og trakk den av henne. Dette er 

for det første nye opplysninger. For det andre stemmer dette ikke med faktum. Jeg registerer at 

dommeren formulerer seg på en spesielt måte: «..og trak den vist nok af hende».  

 

Jeg henviser til mine analyser ovenfor. Sammenholdt med endringen her, er det flere momenter 

som tyder på at Solbakke aldri har hatt har noe minne om hva han gjorde med pikens bikini. 

 

For øvrig beskriver Solbakke drapet som han har tilstått det til politiet, men her i retten, kun i 

grove trekk.  
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Hva gjorde Solbakke etter drapet? 
I analysene ovenfor har jeg viet Solbakkes endrede forklaringer om hva han gjorde etter drapet 

relativt stor oppmerksomhet. Lenge forklarte Solbakke at han gikk rett «hjem» til de andre 

beboerne etter drapet. Jeg minner om kapittel 4.6.7 om hotelresepsjonisten på Dan Hotel, og 

det merkverdige avhøret av Solbakke som fulgte to dager etter at etterforskeren hadde snakket 

med resepsjonisten. Jeg minner også om utfordringen politiet fikk, etter at Solbakke hadde vært 

til mentalobservasjon hos legen. Etter å ha fortalt legen at han fikk blod på sine klær, måtte 

tilståelsen om hva han gjorde etter drapet endres -  nok en gang.  

 

Nå kan det virke som om Solbakke er usikker på hva han skal fortelle til dommeren. I alle fall 

står det protokollert i rettsboken s. 8: 

 

 
 

Hvordan denne «gentagne forehold af egen tidligere indenretlige forklaring» foregik, vet jeg 

ikke. Det er imidlertid klart at mine alvorlige bekymringer om de ledende politiavhørene på 

dette punktet, forsterkes ytterligere. Solbakke ble ledet av etterforskeren til å endre sine 

tilståelser flere ganger, slik at historien kunne passe øvrige opplysninger. Det overrasker meg 

således ikke at dommeren måtte foreholde Solbakke hva han har forklart til politiet «gentagne» 

ganger. Hvilken versjon av tilståelsen (1, 2,3 eller 4) dommeren foreholdt Solbakke, står det 

ingenting om. 

 

Det er faktisk heller ikke mulig å lese av rettsboken hvilken versjon Solbakke til slutt velger. 

For meg virker det som om han introduserer en 5. versjon. At han gikk inn i resepsjonen, og 

deretter tilbake til hotellet for å vaske sine blodige klær.  

 

Da er det i så fall merkverdig at resepsjonisten ikke så at mannen som «mumlet og slo rundt 

seg» i resepsjonen hadde blod på sine hvite klær. Det er etter mitt syn mye som tyder på at 

Solbakke aldri har hatt noe minne om hva han gjorde etter drapet.  

 

Pedagogen 

Solbakke forklarer videre at han fortalte pedagogen EG at han hadde drept piken. Så blir 

Solbakke foreholdt at pedagogen nekter for dette. Legg merke til hvordan dommeren tolker 

Solbakkes kroppsspråk og følelser: 
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For å dømme Solbakke, må dommeren på sett og vis velge om det er Solbakke eller pedagogens 

forklaring som må legges til grunn. Gjennom dommerens språk får vi en pekepinn på hvilken 

forklaring dommeren faller ned på. Dommeren anfører at Solbakke mener det er pedagogen EG 

som «er fuld af løgn» og understreker for leseren at Solbakke sier dette «med sikkerhed og 

tydelig indignation». 

 

Anklageren bringer så inn tegningene fra politiavhørene. Dommeren protokollerer at (s. 8): 

 

 
 

Men ingen nevner at det vel er forsvareren som tegnet flere av dem?  

 

Gjenstandskonfrontasjonen  
Anklageren bringer nå frem «bevisene» som ble produsert i effektfremvisningen under avhøret 

av Solbakke 23.9.1987. Jeg henviser til mine analyser og kritikk av denne verdiløse øvelsen i 

kapittel 4.6.9. 

 

Anklageren er av en helt annen oppfatning, men bommer fullstendig, allerede i sin presentasjon. 

Hun opplyser at: 

 

 
 

Det er ikke sant. Solbakke fikk se bilder fra åstedet, en uke før gjenstandskonfrontasjonen.  

 

Jeg håper og tror at det er en glipp, og at anklageren ikke bevisst forøker å villede retten. Uansett 

er det en alvorlig justisfeil. Et annet spørsmål blir jo hvor anklageren har sin informasjon fra. 

Har hun vurdert beviset selv, eller har hun kun lest etterforskerens Resyme – eller har hun rett 

og slett fått det hele overbrakt av etterforskeren muntlig? 

 

Anklagerens videre fremstilling av gjenstandskonfrontasjonen fortsetter ukritisk. Hun opplyser 

for eksempel ikke at Solbakke fikk velge mellom tre par sko, der kun ett av dem var tresko – 

tresko som Solbakke hadde sett bilde av en uke tidligere fra åstedet (!). Hun forteller ikke at 
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Solbakke fikk se bilder av bunkeren en uke før, eller at den eneste steinen med cement, var den 

Solbakke plukket ut. Dommeren blir ført bak lyset.  

 

 
 

Anbefaling nr. 35. Forskning på uriktige domfellelser viser at feil ved vitnekonfrontasjoner kan 

lede til uriktig domfellelse. I USA er feil ved vitnekonfronasjoner den hyppigste, umiddelbare 

årsaken til uriktige domfellelser. Problemstillingen er ikke ukjent i Norden (Rachlew og 

Rachlew 2009). En granskning av straffeprosessene mot Solbakke må undersøke om 

Rejseholdet hadde retningslinjer å forholde seg til. Videre, om dansk politi har oppdaterte 

retningslinjer i dag, og om disse er fundert i forskning.  

 

Anklageren opplyser at Solbakke plukket ut en bikini, men den «forkerte».  Deretter fremlegges 

Solbakkes utplukking av en sykkel som et bevis som underbygger Solbakkes tilståelser. Jeg 

minner om hvilke valg etterforskeren gav ham: (1) Tre sykler som sto så langt unna at det var 

umulig å se, (2) en sykkel som sto parkert inne i en bygård, og (3) en sykkel parkert på stranden, 

bak en sperring.  

 

Også her er det flere momenter som tyder på at Solbakke aldri har hatt noe minne om pikens 

sykkel.  

 

Anklager villeder - igjen 

I sin presentasjon av «bevis», fremhever anklageren at mannen og kvinnen som hadde sex på 

stranden, har fortalt til politiet at de «have følt sig beluret» av en mann da de hadde sex (s. 9 og 

10 i rettsboken.  

 

 
   

 

Aktor presenterer dette som et bevis for at Solbakkes tilståeler til politiet understøttes av 

faktum. Han har jo forklart at foranledningen til drapet, var at han ble seksuelt opphisset (i alle 

fall når han blir påminnet om det), da han så «mand og kone» hadde sex.  

 

Det er ingen tvil om at anklageren her forteller dommeren at Solbakkes tilståelse støttes opp av 

sakens «faktum»: Det elskende paret følte deg «beluret» av en mann, og Solbakke har senere 
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forklart at han så på dem og ble opphisset. Men, her begår aktor slik jeg forstår det, en meget 

grov feil.  

 

Den som analyserer de samme avhørene som anklageren refererer til (avhørene av mannen og 

kvinnen, bilag VI-94 og VI-94 a) vil se at mannen som «belurer» dem beskrives en rekke 

ganger. Problemet er at hver gang mannen beskrives, så beskrives han med en kikkert eller et 

stort fotografiapparat (lang linse). Gjennom alle forklaringene omtales han som «Mannen med 

kikkert».   

 

Men, hadde Solbakke kikkert, eller et fotografiapparat med lang linse? Det har han aldri forklart 

noe om. Hvorfor nevner ikke aktor dette særdeles viktige poenget i sin presentasjon?  

 

Slik jeg vurderer bevisene, er det lite som tyder på at mannen som det elskende paret beskrev 

med kikkert eller fotografiapparat var Solbakke. Like fullt virker det som anklageren gir 

Solbakke denne rollen. Det må hun jo: Hele hans tilståelse bygger på den. 

 

Nedenfor er noen utvalgte utklipp fra avhørene av «Mand og kone». Jeg har ikke talt nøyaktig, 

men det finnes mange flere beskrivelser – alle inkluderer «kikkerten» eller fotografiapparat med 

lang linse. Fra VI-94 (a).  
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Dersom jeg har rett, føres dommeren igjen «bak lyset». Jeg håper jeg tar feil, men om jeg ikke 

gjør det, håper jeg aktor ikke gjorde dette bevist. 

 

Anbefaling nr. 36 En uavhengig granskning av straffesakene mot Solbakke må gå i dybden av 

dette beviset. Det er, slik jeg ser det, av fundamental betydning for hele bevisvurderingen. Jeg 

ble først klar over momentet sent i min analyse – så sent at jeg ikke har anledning til å dykke 

dypere ned, og tar derfor et forbehold om at jeg kan ta feil. 

 

Resepsjonisten på Hotel Dan – retten villedes igjen 
Nedenfor har jeg limt inn avsnittet fra rettsboken som gir informasjon om hvordan anklageren 

presenter «beviset» om resepsjonisten fra Hotel Dan på Fanø.  

 

 
 

For det første får domstolene ingen beskjed om at dette er Solbakkes reviderte 4. versjon om 

hva han gjorde etter drapet. For det andre får dommeren ikke vite at denne 4. versjonen kom i 

stand, to dager etter at etterforskeren avhørte resepsjonisten. For det tredje velger anklageren å 

utelate det faktum at resepsjonisten dagen etter fikk se bilder av Solbakke, uten at hun klarte å 

kjenne ham igjen. I sum er dette etter mitt syn et alvorlig brudd på lovens krav om 

objektivitetsplikten.  

 

Anklageren nevner videre at Solbakke kan passe til beskrivelsen av en aktuell mann som en 

tysk turist har observert. Jeg har ikke lest avhøret av den tyske turisten, og kan derfor ikke 

vurdere dette bevistemaet.  

 

Så heves retten, og dommeren skal avsi sin dom neste dag.  
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4.9  Erik Solbakke dømmes for å ha drept piken på Fanø 

Dommen mot Erik Solbakke for drapet på Fanø ble avsagt samtidig som dommen for brannen 

på Hafnia. Jeg henviser til kapittel 4.5.16 og mine generelle betraktninger til domfellelsen.  

 

Etter formaliteter om aktuelle straffebud osv., innledet dommeren sine domspremisser med å 

skrive at retten har «..fundet at kunne lægge tiltalens erkendelse til grund for sagen med den 

deraf følgende antagelse af tiltalte som gerningsmand». Deretter underbygges konklusjonen 

med premissene retten legger til grunn: 

 

Bevistema 1: ”at tiltaltes forklaring om parret i klitgryden bekræftes af de pågældendes 

forklaring om at have haft samleje på tid og sted som anført,…” 

 

Jeg henviser til mine fortløpende analyser av dette bevistema, og minner om at Solbakkes 

generelle beskrivelse av” Mand og kone”, først ble til «et par som hadde sex», etter at 

etterforskeren hadde fått saksdokumentene, og etter at etterforskeren spurte Solbakke om det 

var slik å forstå, at «Mand og kone» hadde sex. Se kapittel 4.6.3 hvor jeg påpeker svakheter 

ved avhøret generelt, og problemer knyttet til tema «Mand og kone» spesielt.  

 

Jeg minner også om at det virker rimelig sikkert at mannen det elskende paret har beskrevet, 

neppe var Solbakke. Solbakke hadde vel ikke kikkert? Se kapittel 4.8. 

 

Bevistema 2: At tiltalte til stadighed har afgivet en med de faktiske omstændigheder 

samstemmende forklaring om den unge piges påklædning og medbragte effekter (træsko, 

biblioteksbod med stift bind, sololie, i øvrigt placeret korrekt i forhold til legemet) 

 

Flere momenter av det som her legges til grunn, her er dirkete feil. For det første har Solbakke 

aldri forklart seg om træsko før han ble vist bilder av dem. Se kap. 4.6.8. For det andre klarte 

ikke Solbakke plukke ut pikens «påkledning», selv da han fikk se klærne, dvs. bikinien. Boken 

han plukket ut, var mer en «falsk positiv» utvelgelse. Jeg henviser for øvrig til mine fortløpende 

analyser av dette bevistema, og minner om det vitnepsykologiske perspektivet som tilsier at det 

er lite sannsynlig at en drapsmann vil huske perifere detaljer fra åstedet 7 år senere.  

 

Jeg registerer at dommeren ikke omtaler det faktum at Solbakke i retten mente at det også lå et 

net til håndklæ blant effektene på åstedet. Meg bekjent hadde ikke piken et slikt, og i så fall 

forbigås denne feilen i stillhet.  

 

Bevistema 3: At hans forklaring om murstein og om en flig af denne, som gik af ved slagene, 

ligeledes stemmer med de faktisk forhold, hvorhos han senere blant andre sten udtog den rette 

 

Jeg minner om at Solbakkes forklaring om mursteinen ført kom etter at etterforskeren hadde 

lest seg opp på sakens dokumenter. At en flis gikk av ved slagene ble bekreftet gjennom et 

ledende spørsmål: Se kapittel 4.6.7.  
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Bevistema 4: At bunkeren ligeledes er placeret som af tiltalte forklaret 

 

Solbakke var på ferie i området en uke. Han gikk daglige turer i området. Dette er intet bevis.  

 

Bevistema 5: At de hos den dræbte fundne sår er placeret svarende til hans forklaring, hvorved 

han i øvrigt pegede på det "rigtige" sted på panden hos sig selv 

 

Solbakkes forklaring om slagene kom etter at etterforskeren hadde lest sakens dokumenter. Jeg 

henviser til mine vitnepsykolgiske betraktninger av Solbakkes forklaring på dette punkt. Se 

kapittel 4.6.4.  

 

Bevistema 6: At forklaringen om, at voldteægsforsøget mislykkedes, samsvarer til det 

konstaterede, hvorefter hun ikke havde lidt seksuel overlast   

 

Så langt jeg kan se, har Solbakke, med unntak av sin første forklaring hvor han benektet det 

hele, forklart seg til politiet som dommeren her legger til grunn.  

 

Bevistema 7: At hans forklaring om en noget påfaldende opførsel i hotellets reception senere 

på eftermiddagen – etter forklaringer under indtryk af det just passerede – bekræftes af den i 

receptionen placerede ansatte fra hotellet. 

 

Jeg minner om at Solbakke har endret sine forklaringer om hva han gjorde etter drapet flere 

ganger. Dersom mine vurderinger av dette beviset er rett (kapittel 4.6.6), er det ikke riktig som 

dommeren skriver.  Det er Solbakkes forklaring som «bekrefter» resepsjonisten. «Bekreftelsen» 

kom i stand under et ledende avhør, der Solbakke endret sin forklaring, to dager etter at 

resepsjonisten hadde forklart seg til den samme etterforskeren.  

 

At dommeren ikke nevner dette faktum betyr etter min mening at dommeren enten ignorerer et 

svært viktig bevistema, eller at han aldri ble gjort kjent med det.  

 

Bevistema 8: Af dette forhold er væsensforskelligt fra de i øvrigt af tiltalte begåede forbrydelser, 

findes uden betydning, idet hans meget stærke kønsdrift, til dels af sadistisk karakter, fremgår 

af oplysninger fra  

• vedkommende institusjons ansatte til politiet 

• af den aktuelle og den tidilgere mentalærklæring 

• samt til dels af tiltaltes egne forklaringer om hendelsesforløbene omrking flere av de 

tidligere pådømte ildspåsettelser. 

 

Jeg har ikke tilgang til alle saksdokumentene, men jeg registrerer at første kulepunkt er basert 

på «hear-say» opplysninger. Jeg henviser for øvrig til mine analyser omkring myten om 

pyromani og onani (kapittel 4.5.9). 

 

Bevistema 9: Det ad det forrige forhold anførte om; 
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• Etterforskningens og afhøringernes særdeles betryggende karakter, 

• Om tiltaltes generelle sanddruhed samt 

• Hans manglende mulighed for ved læsning at skaffe sig de nødvendige opplysninger 

 gælder ligeledes dette forhold 

 

Det første kulepunktet er ikke bare feil. Det er misvisende. Mine analyser viser at Solbakke ble 

ledet, til dels grovt, under politiets avhør – og det inn mot sentrale bevistema.  

 

Det andre kulepunktet er også merkelig i lys av det faktum at Solbakke har tilstått en rekke 

forbrytelser han ikke har begått.  Om det feilslåtte premisset skyldes at dommeren aldri fikk 

vite om Solbakkes falske tilståelser, eller om dommeren velger å ignorere det, vet jeg ikke. 

Premisset er uansett feil og misvisende.    

 

Hva gjelder Solbakkes leseevner, henviser jeg til kapittel 4.64 og min kritikk av «lesetesten» 

som legges til av dommeren her. Jeg henviser også til mine fortløpende betraktninger knyttet 

til politiets manglende etterforskning av dette tema. 

 

Bevistema 10 – mulige avsvekkelser (forsvarshypoteser): 

Dommeren løfter deretter opp mulige forsvareshypoteser, atlså bevis som muligens kunne være 

egnet til å bevise uskyld.  

 

Cykelen  

Dommeren skriver: At tiltalte ikke har kunnet genkende den unge piges cykel efter beskrivelser 

og fotografier uagtet cyklens utvivsomme placering på standen, kan forklares ved, at cyklen 

modsat de andre effekter ikke i hans erindring var sammenknyttet med pigen –og er således "af 

forsvindende rige vægt" 

 

Isolert sett er jeg ikke uenig med dommeren her. Problemet er snarere at dommeren legger vekt 

på Solbakkes beskrivelse av de andre, like perifere detaljene (solkrem etc).  

 

Indre blokering 

”Hans tydelige indre blokering, inden han kunne forklare nærmere om sine handlinger –

hvorimod den generelle erkendelse fremkom uden tøven – kan forklares ved ubehag ved 

tilstedeværelsen af tilhørere ved domsforhandlingen og ved hans utvivlsomme anger" 

 

For meg fremstår dette som et forsøk på å opprettholde premisset om at «Solbakke aldri er 

grepet i løgn». Det er uansett feil. Solbakke tilsto en rekke lovbrudd han aldri hadde begått.   

 

Feil blodtype 

”Den manglende overnsstemmelse mellem hans blodtype og blodspor på murstenen – på 

hvilken er fundet blod af pigens blodtype tillige med blod af fremmmed type – er uden særlig 

betydning..” 
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Kanskje burde dommeren heller stille opp det merkelige faktum at det ikke finnes et eneste 

teknisk bevis mot Solbakke i noen av alle de sakene han er dømt for.  

 

Manglende fingeravtrykk 

"manglende fingeraftryk på bogen – uagtet hans forklaring om at have rørt den – er af 

forsvindende betydning". 

 

Det var gode grunner til at politiet undersøkte om Solbakkes fingeravtrykk var å finne på boken. 

Til tross for at han hevder å ha «bladd» i boken – og må i så tilfelle ha vært den siste som tok 

på den, fantes ikke hans fingeravtrykk på den. 

 

Igjen: Kanskje burde dommeren heller stille opp det merkelige faktum at det ikke finnes et 

eneste teknisk bevis mot Solbakke i noen av alle de sakene han er dømt for.  

 

Divergens mellom tilståelen og pedagogen EG 

Af betydning er alene den afgørende divergens mellom tiltaltes forklaring om allerede samme 

dag som forbrydelsen at have tilstået denne over for en ansat fra institutionen, som deltog i 

ferieopholdet, og den pågældendes kraftige afvisning heraf, herunder under et i alt fem timer 

langt indenretligt efterforskningsforhør. Heroverfor taler, at den pågældende ansatte sluttelig 

erkendte, at tiltalte kunne have omtalt forbrydelsen som en faktisk oplysning, om end ikke under 

afgivelse af egen tilståelse. Ligledes var den pågældendes forklaring om det under opholdet 

passerede præget af en i hvert fald ikke fulstændig troverærdighed på andre og ikke uvæsentlige 

punkter, hvilket retten ligeledes gav udtryk for til retsbogen. 

 

I lys av mine analyser av saken mot pedagogen EG (kapittel 4.7), opplever jeg at dommeren i 

dette premisset oppkonstruerer en beskrivelse av pedagogens troverdighet på sviktende 

grunnlag.  For meg virker dommerens beskrivelse søkt.  

 

Jeg henviser for øvrig til mine refleksjoner knyttet til likhetene mellom rettsprosessene mot 

Erik Solbakke og Sture Bergwall (Se erklæringens sammendrag og kapittel 4.5.16).  

 

 

5 Konklusjon  

Fra kapittel 4.5.17 om min konklusjon i Hafnia-saken, hitsettes anbefaling nr. 30: 

 

Etter dagens standard, og i etterpåklokskapens kritiske lys, er det etter min mening begått så 

mange feil i rettsprosessene mot Erik Solbakke, at det må settes ned en bredere og dypere, 

offentlig granskning. Det etter mitt syn tvingende nødvendig fordi, dersom kun halvparten av 

mine kritiske innsigelser skulle vise seg å være rett, så er dommen mot Solbakke uansett fattet 

på et så sviktende grunnlag, at han meget vell kan være uskyldig dømt. Jeg kan ikke - og skal 

ikke - mene noe om utfallet av en slik granskning, men dette er mine konklusjoner, og det 

beklager jeg.  
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Anbefaling nr. 37. Erklæringens samlede konklusjon er sammenfallende med 

sammendraget som presenteres innledningsvis. I lys av egen erfaring som forsker og 

gransker av tilsvarende saker fra både Norge og Sverige, vil jeg avslutningsvis 

understreke betydningen av å behandle hele komplekset mot Erik Solbakke samlet. En 

motsatt strategi, der alle sakene bevisvurderes isolert, kan føre galt av sted, og vil aldri nå 

sitt potensial som en fullstendig granskning. Fritz Moen ble uriktig dømt for to drap med 

bakgrunn i hans falske tilståelser i samme tidsepoke som Erik Solbakke. Moen anket, og 

da Norsk Høyesterett behandlet sakene separat, kom de til et merkelig resultat: den ene 

saken ble gjenopptatt, den andre ikke (Rt. 2003 s. 1389). Det er jeg sikker på at 

domstolene angrer på i dag. Fritz Moen døde, og fikk aldri oppleve full frifinnelse eller 

oppreisningen han fortjente. Oppreisning kom først etter at den egentlige drapsmannen 

tilsto på sitt dødsleie, og granskningen som fulgte viste at Fritz Moen var uskyldig (NOU 

2007:7). 

 

Jeg har ikke funnet bevisste lovbrudd i mine analyser av straffesakene mot Erik Solbakke. 

Dersom mine kritiske funn og konklusjoner skulle vise seg å være riktige, er det systemet 

som har feilet – grovt. Da avhørene av Solbakke ble gjennomført, hadde politiet ingen 

opplæring i avhørsmetodikk. Jeg er politimann og inkluderer de norske justisfeilene som 

så langt er identifisert og korrigert: Vi jobbet samvittighetsfullt, og gjorde så godt vi 

kunne. Men, som påpekt av Forst (2004 s. 218):  

 

Når justisfeil oppdages, bør de stimulere til undersøkelser som tar sikte på  

å avdekke om, eventuelt hvilke, systematiske årsaker som forårsaker dem.            

 

Veien videre 

I et internasjonalt perspektiv er det Danmark som leder an kampen mot tortur. De seneste 

10 årene har jeg møtt og samarbeidet med danske ambassadører, diplomater og eksperter: 

I FNs hovedseter; New York, Genève og Wien; fra Fiji i sør, til København i nord; i Asia 

og Afrika. Danmarks globale bidrag med å fremme avhørsmetoder fundert i forskning og 

menneskerettigheter, er enestående. Det danske bidraget kommer daglig til uttrykk 

gjennom det kunnskapsfunderte arbeidet som formidles gjennom Danish institute against 

torture (DIGNITY) og The Convention against torture initiative (CTI). 

 

Anbefaling 38. Et tungtveiende argument, og som vi anvender i vårt globale samarbeid, 

er artikkel 11 i FNs torturkonvensjon. Her står det blant annet at «Each State Party shall 

keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices…» 

 

Mine analyser tilser at det er nødvendig å nedsette en uavhengig granskningskommisjon. 

I lys av artikkel 11 vil granskningen gi Danmark en unik mulighet til å befeste 

troverdigheten til sitt pågående arbeid med å fremme menneskerettigheter. Danmark bør 

vise gjennom eksempel til etterfølgelse, at alle stater har behov – med jevne mellomrom 

– å rette et kritisk blikk inn mot egen, nasjonal praksis.  
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Norge har vært gjennom en slik prosess. Den gikk ikke upåaktet hen. Særlig følte de 

pensjonerte «politilegendene» i Norge seg støtt. De kjente seg slettes ikke igjen i 

kritikken. Men, som påpekt av den tidligere drapsetterforskeren - og senere leder av etter- 

og videreutdanningen for etterforskningsfaget ved Politihøgskolen, Ivar Husby: 

Prosessen var smertefull, men nødvendig (Husby 2013). 

 

Det første Danmark må gjøre, er å kvitte seg med det misforståtte hemmelighetskremmeriet, 

og åpne opp for en kunnskapsfundert utvikling. En uavhengig, offentlig granskning av 

straffeprosessene mot Erik Solbakkke vil åpne dørene til danske avhørsrom. Når dørene først 

er åpnet, har Danmark potensial til å gå foran, og vise vei. 
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