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politiekspert.
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Det siste året har en
bølge av såkalte
lokkemannsaker skylt
over landet. En
gjenganger er at barn
skal ha blitt forsøkt lokket
inn i en hvit varebil.

Bare en myte?
En gjennomgang tv2.no
har gjort viser at de fleste
lokkemannsakene i
Norge blir henlagt fordi
ingen barn er blitt borte,
ingen gjerningsmann er funnet.

Hvorfor lykkes ikke lokkemennene?

Eivind Andre Pettersen
eap@tv2.no
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11. februar 2013: På Sotra utenfor
Bergen kom det på kort tid fire
meldinger om at jenter var forsøkt
lokket inn i en bil. Foreldre ble bedt
om å være på vakt.
6. februar 2013: Politiet i Bergen får
melding om at en elev ved Elveneset
skole er forsøkt lokket inn i en bil på
skoleveien. Eleven ble tilbudt
sjokolade, men avslo og løp vekk.
5. februar 2013: Politiet står uten
spor etter en mann som skal ha
forsøkt å lokke gutter inn i en hvit
varebil i Ytre Vågsbygd.
Etterforskningen er avsluttet.
5. desember 2012: Bekymrede
foreldre i Tromsø opprettet

SKJER IKKE OFTE: Lokkemanntips dukker gjerne opp i kjølvannet av andre profilerte saker, eksempelvis Sigrid-forsvinningen og
Lommemann-saken. Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox/
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VAREBILMYTE: Australske ABC News slo i 2009 fast at «mannen
i den hvite varebilen» er en myte, en såkalt urban legend.
Lokkemenn i hvite biler dukker jevnlig opp i både Norge og
Sverige. Foto: Colourbox/

At noen blir dratt
inn i en kassevogn er
et sjeldent fenomen

Dette kan være det ubehagelige svaret: «Mannen i den hvite varebilen»
er en vandrehistorie, en såkalt urban myte.

LES OGSÅ: «Udyret fra Charleroi» kan bli løslatt

– Det er ikke så utenkelig. Vi liker å se sammenhenger og kategorisere
verden. Vi ser etter det som bekrefter våre ideer. Når vi hører om noe, har
vi lett for å se etter noe, sier rettspsykolog Pål Grøndahl til tv2.no.

Grøndahl har vært sakkyndig i et hundretall straffesaker, deriblant
trikkedrapssaken og Lommemannen-saken. Under 22. juli-rettssaken var
han ekspert for TV 2.

Men noen lokkemann i hvit varebil har han aldri vurdert i retten.

LES OGSÅ: Slik snakker du med barna om «lokkemenn»

Kripos: Ingen
likhetstrekk
Tv2.no har bedt
Kripos om tall på
hvor mange
lokkemannsaker
som blir anmeldt i
Norge årlig, hvor
mange barn som
beviselig er
forsvunnet og hvor
mange lokkemenn
som er siktet.

Kripos er vår nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen
alvorlig kriminalitet.

– Vi sitter ikke med en total oversikt på dette. I fjor høst samlet vi
politidistrikter som i en periode hadde forsøk på bortføring av barn – sakene
ble imidlertid etterforsket og håndtert lokalt da man ikke så felles
likhetstrekk, opplyser kommunikasjonssjef Anne Bye Sandal i Kripos.

LES OGSÅ: «Bamsemannen» løslatt etter avhør med politiet

Falske lokkemenn i Australia
I september 2009 mottok politiet i New South Wales i Australia 30 rapporter
om barnebortføringer på én uke. Ingen barn hadde forsvunnet, men bildene
av hvite varebiler dukket daglig opp i lokalaviser og på fjernsyn.

ABC News slo fast at «mannen i den hvite varebilen» er en myte og
avdekket at flere av sakene var diktet opp av barna selv.

Australske kriminologer la til at det er langt
mer sannsynlig at barn blir utsatt for vold i
hjemmet enn at de blir skadet av
fremmede.

LES OGSÅ: Fryktet drapsmann tatt etter
14 år på rømmen

Massemorder i kassebil
Pål Grøndahl mener vi ikke skal undervurdere effekten av å se filmer eller
dramatiske nyheter på TV. Enkelte, spesielt barn og unge, får trigget
fantasien av å se actionfilmer.

– Vi fester lit til det vi ser på film, for eksempel «Nattsvermeren» og
oppfølgeren «The Red Dragon». Der får gjerningsmannen kvinner til å gå
inn i kassebilen, han dytter dem inn og kjører av gårde. At noen blir dratt
inn i en kassevogn er et sjeldent fenomen, noe folk lett overser, sier

facebookgruppe etter at flere
skoleelever i byen angivelig skulle ha
blitt forsøkt lokket inn i en bil.
20. september 2012: En 13 år
gammel jente skal ha blitt overfalt av
en mann og forsøkt dratt inn i en bil i
Eidsvoll.
21. september 2012: En 15 år
gammel jente skal ha blitt forsøkt
dratt inn i en bil ved gamle Øvre
Dalen skole i Gan i Fet kommune.
21. september 2012: To unge
kvinner i Drammen skal ha blitt utsatt
for bortføringsforsøk. Disse er eldre
enn de andre, 19 og 20 år.
25. september 2012: To elever ble
forsøkt lokket inn i en mørk bil med
godteri ved Jar skole.
25. september 2012: En mann skal
ha forsøkt å lokke en åtte år gammel
gutt inn i en blå bil i Lommedalen i
Bærum.
27. september 2012: En 13 år
gammel jente skal ha blitt forsøkt
lokket inn i en blå bil i
Lommedalsveien i Bærum.
28. september 2012: En elleve år
gammel jente skal ha blitt forsøkt
lokket inn i bil på Emma Hjort i
Bærum.
30. september 2012: En 15 år
gammel jente skal ha blitt forsøkt
dratt inn i en hvit varebil i Nord-Odal.
1. oktober 2012: Politiet fikk ved
09.40-tiden melding om en mann i en
mørk bil med en bamse i forsetet
som forsøkte å lokke til seg tre små
gutter som spilte fotball i Sandefjord.
Bare i en av fire saker fra september
ble det påvist fysisk kontakt mellom
den såkalte lokkemannen og offeret.
Høsten 2012 etterforsket politiet i
Sandefjord tre lokkemannsaker. I alle
tre fikk man kontakt med bilføreren,
ingen straffesaker ble opprettet.

«Bamsemannen»
løslatt etter avhør med
politiet

Erik Andersen anker
forvaringsdommen

Skjerpet straff for
Lommemannen

Anbefal 15 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

Les også:
Fire drept i regjeringsbygg-angrep

Finvær hos oss gir snøvær
under VM i Val di Fiemme

Assange søker frihet i
hjemlandet Australia

Stefaren til Christoffer (8) banket
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EKSPERT: Rettspsykolog Pål Grøndahl
mener vi ser det vi har lyst å se, og at vi
kan bli påvirket av det vi ser på film. Foto:
Karlsen, Anette/NTB scanpix

NATTSVERMEREN: Hannibal Lechter,
spilt av Anthony Hopkins, skremte vannet

Grøndahl.

– Ikke dumt med sunn
skepsis
– Det er ikke dumt å være sunt
skeptisk og sunt paranoid. Men derfra
til å bli veldig sikker på noe og hype
opp stemningen, er ikke så bra.

Det er grunn til å tro at barn og unge
er mer påvirkelige og preges lettere av
nyhetsinnslag og ikke minst hva de
voksne snakker om.

– Barn er ikke løgnaktige, men har litt
færre sperrer og mekanismer for
motforestillinger, sier rettspsykologen.

Grøndahl kaller det primingeffekt: Man
kobler ting man har lest og hørt med
det man faktisk ser.

– Da en russisk ubåt gikk på grunn i Karlskrona i 1981 raste det inn
rapporter om ubåter i Sverige.

(Saken fortsetter under bildet)

KARLSKRONA 1981: Skip fra den svenske marinen holder vakt ved den russiske ubåten
U-137 som gikk på grunn ved innløpet til Gåsefjärden utenfor Landskrona for 25 år siden.
Etterpå kom det et skred av ubåtobservasjoner i Sverige. Foto: Andersson, Torbjörn/NTB
scanpix

Vårt naboland har hatt sin andel menn i hvite varebiler. I 2011 dukket
historier opp i Oscarstrøm, Torup, Ullared, Helsingborg og Halland. I ti år
har svensk politi jevnlig mottatt slike rapporter. Svenskene kaller dem
«klintbergare».

Inspirert av Nattsvermeren
Ifølge rettspsykiater Christopher
Lennings kan myten om «mannen i
den hvite varebilen» ha oppstått da
FBI i USA laget profil på en
drapsmann som kjørte rundt i en
vindusløs varebil full av pakketape,
kniver, sakser og annet skummelt
utstyr til bruk under bortføringer.

Historien ble gjort levende gjennom
Hollywood-filmen «Nattsvermeren».

LES OGSÅ: Naken mann skolten av
politiet for å ha ete fjeset til mann

Stavangerjournalist Sven Egil Omdal
satte fingeren på lokkemannmyten i
en kommentarartikkel 6. oktober 2012:

Sigrid-saken: Politiet
leter fortsatt etter spor

Alvdal-tiltalte kan få
tidenes strengeste
straffer

Baneheia-dømt får ikke
prøvd bevisene på nytt

Usikre elever chatter
seg til kunnskap
Skjeggete mann
forsøkte å lokke
Bærum-gutt inn i bil

Ber om 21 års fengsel
for drapstiltalt 19-åring

19-åringen dømt til 19
års fengsel for drapet
på Hilda (98)

Frykter
barnebortføringer i

opp i fengsel

Frekke tyver brukte bil som
rambukk

Kroppsskanning
innføres på norske
flyplasser

Støre: – Hull i
matsikkerheten

Venstre-Trine vil inn i
regjeringen

Hele årstalen til sentralbanksjef Øystein
Olsen

Sentralbanksjefen
advarer mot japansk
finansragnarok

Siv Jensen: –
Stoltenberg bør være
flau!

Krangler om
samferdselsansvar

Stortinget vil ha raskere varsling
Stortingsdirektør beklager informasjonssvikt
Stortingsrepresentant om informasjonssvikt: – Talentløst!
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av filmpublikummet da filmen kom i 1991.
Foto: IMDb/

ERFAREN POLITIMANN: Finn Abrahamsen har jobbet med
mange av de største krimsakene i Norge og kan bekrefte at
lokkemenn finnes.

Går man tilbake i
tid har man vært borte
i mange slike saker

«Enten er landet fullt av farlige
lokkemenn, eller så er norsk presse
dominert av journalister som ikke kan eller vil stille ubehagelige spørsmål.»

Omdal slo fast at det finnes overgripere der ute. Noen av dem kjører også
bil. Men for barna er angsten for den fremmede fortsatt den farligste.

Lokkemenn
finnes
– Lokkemenn er et
fenomen. Slike
saker kommer
gjerne i kjølvannet
av andre,
eksempelvis Sigrid-
forsvinningen og
Lommemannen-
saken. Ut fra
meldingene kan det
høres ut som
enorme tall, men det er grunn til å anta at fenomenet ikke er så ille som det
fremstår, sier privatetterforsker og pensjonert politioverbetjent Finn
Abrahamsen.

Han er ikke i tvil om at lokkemenn
forekommer, både på veien og på nettet,
selv om noen av tipsene viser seg å
være grunnløse.

– Hvor omfattende dette er vet egentlig
ingen, men går man tilbake i tid har man vært borte i mange slike saker,
sier Abrahamsen, som har 36 års fartstid i oslopolitiet.

LES OGSÅ: Baneheia-dømt får ikke prøvd bevisene på nytt

Alarmen kan være utløst av folk som bare spør om veien, eller har snakket
med en tilfeldig unge. Abrahamsen mener likevel alle tips må tas på alvor.

– Dette er problematisk å håndtere. Vi kan ikke bagatellisere selv om vi vet
at barn tolker og oppfatter ting feil. Å si at saken bare er tull og ikke melde
fra kan gi alvorlige konsekvenser, sier han.

Baneheia
– Vi vet at alvorlige hendelser har forekommet. Jeg tenker på Therese- og
Marianne-forsvinningene og Baneheia, der jentene ble tatt livet av.
Heldigvis skjer slikt oftere i utlandet enn her hjemme, sier Abrahamsen til
tv2.no.

Han oppfordrer voksne til å vurdere lokkemannmeldinger med sunn fornuft,
og minner om at slett ikke alle ender opp med å gå til politiet.

– Myten om mannen i den hvite varebilen, hva tror du om den?

– Jeg vet ikke om det er en vandrehistorie. Når slike tips dukker opp ønsker
politiet en mest mulig nøyaktig beskrivelse av bilen. Dukker den plutselig
opp 100 mil unna noen timer senere må man bruke sunn fornuft. Ved å
ettergå opplysningene finner man ofte ut om det er fantasi, sier
Abrahamsen.

(Saken fortsetter under bildet)

LES OGSÅ: Skjerpet straff for Lommemannen

Lommemannen herjet i flere tiår
– Den mest tragiske historien er Lommemann-saken. I oslopolitiet forsto vi
at det måtte være noe, men hadde ikke ressurser til å sette i gang. Det
viste seg at overgrep hadde skjedd, mannen ble dømt til strenge straffer.
Dette hadde ikke skjedd hvis ikke et politidistrikt hadde bestemte seg for å
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på Victor Jara
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Et overvåkningsbilde av «Lommemannen».

følge opp.

Abrahamsen påpeker at Lommemann-saken og lignende forbrytelser er
ressurskrevende fordi gjerningspersonen forflytter seg over store områder.
Etterforskningen krever at politidistrikter samordner opplysningene.

– Rettspsykolog Pål Grøndahl mener vi blir påvirket av det vi ser på film?

– Han har jo en til en viss grad rett i det, man kan ikke utelukke at noen har
sett en film. Men hvis det var så utpreget ville vi fått meldinger hele tiden,
og det skjer jo ikke. Det er livsfarlig å latterliggjøre tipsene, sier Finn
Abrahamsen til tv2.no.

Inn i læreplanen
Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) og kunnskapsminister Kristin
Halvorsen (SV) vil at overgrep mot barn skal inn i pensum på skolen,
melder Aftenposten.

– Barn på barneskolenivå bør lære om dette. Derfor vil vi foreslå å ta inn
dette temaet i ny læreplan som er lagt ut på høring, sier Thorkildsen.

Barneombud Anne Lindboe har jobbet for dette siden hun tiltrådte i fjor.

Lokkemannsaker i TV 2
TV 2 har hatt sin andel lokkemann-omtaler. I etterkant av forsvinningen til
Sigrid Giskegjerde Schjetne (16), som senere ble funnet drept, blomstret
lokkemannmeldingene opp igjen.

Det finnes skeptikere der ute, men de blir ofte tonet ned. I forbindelse med
de ferske lokkemannsakene på Sotra ble politioverbetjent Per Algrøy
intervjuet av bt.no:

– Det er vanskelig å vite hvor mye man skal gå ut med av informasjon. Slike
saker kan fort bli opphausset, uttalte politimannen.

LES OGSÅ: Gut blei ikkje forsøkt lurt av lokkemann med kjole

Tok feil mann
I Rogaland gikk det riktig ille. I oktober i fjor ble en far i 30-årene dømt til
fengsel etter å ha truet en mann som han mente hadde forsøkt å lokke
datteren inn i en bil. Også en medhjelper i 20-årene ble dømt.

Den antatte lokkemannen viste seg i ettertid å være uskyldig.
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