






e DOKUMENTAR I EN .tERLIG SAK 

E 
SPEN VJSSTE AT DET IIAN NA SKULL£ GJ0RE, 

var et brudd pa fengselsreglementet. Men 
hva gj0r man ikke nar aile tror at man har 
voldtatt og drept sin egen kusine, og man 

sitter der pa en trang celle som den usleste morderen 
av alle- uten minner om det fryktelige man har inn
r0mmet? 

Espen hadde erkjent a ha drept sin egen kusine 
med en 23 kilo tung stein. Men det var under avh0r, 
og der han vandret ut av fengselscella og bort mot 
telefonen ute i gangen, visste han at det ikke kunne 
stemme. Han kunne ikke ha drept Birgitte Tengs. Han 
had de ikke gjort det politiet had de fatt ham til a inn
r0mme. Og na matte han foreta seg noe. 

Pa Iappen han tok med seg fra cella og ut til 
telefonboksen i gangen, hadde han skrevet num
meret til en han ikke hadde lov a ringe. Men det 
brydde ikke Espen seg om na. Dette kunne jo v<ere 
vendepunktet. Det matte v<ere det. Han, som visste 
med seg selv at han knapt hadde gjort noe galt i sitt 
19 ii.r gamle liv, var klar til a krysse en grense. 

Fengselsbetjentene lyttet vanligvis til samtalene, 
men i det siste hadde de blitt mer slepphendte. Es
pen plukket opp r0ret mens han sa seg smanerv0st 
omkring. Kysten var klar. Han ringte nummeret som 
sto pa Iappen. 

Nummeret til redningsmannen. 

«HVORFOR SKULLE NOEN i et politiavh0r tilsta grove 
forbrytelser de ikke har begatt?» 

Den na avd0de, svenske journalisten Hannes 
Rastam stiller sp0rsmalet i boka Ti/fe/let Thomas 
Quick som kom uti fjor. «Det fremstii.r som henimot 
utenkelig», svarer Rii.stam pa sitt eget sp0rsmii.I. «Og 
de fleste er overbevist om at de aldri vii kunne gj0re 
noe sa tapelig selv». 

Rii.stam har langt pa vei <eren for avsl0ringen av 
Sveriges st0rste rettsskandale; de atte feilaktige 
drapsdommene mot Thomas Quick, forbrytelser 
som Quick innr0mmet da han var neddopet pa den 
psykiatriske institusjonen hvor han bodde, ugjernin
ger som det senere skulle vise seg at han aldri hadde 
begatt. Quick erkjente blant annet a ha drept to yngre 
gutter som senere dukket opp igjen andre steder i 
verden, sprelllevende. 

Thomas Quick-saken er langt fra den eneste. l 
USA e r det blitt dokumentert hundrevis av falske 
tilstaelser. Her i Norge har de fleste h0rt om Fritz 
Moen-saken. Moen ble d0mt for a ha drept to unge 
kvinner pa 1970-tallet, forbrytelser som han senere 
ble frikjent for, mye takket v<ere privatetterforsker 
Tore Sandberg. 

Gjenopptakelseskommisjonen Ia til grunn at 
Moens tilstaelser var falske. Trolig hadde den d0v
stumme Moen blitt misforstatt av politiet, og han 
ble dessuten utsatt for et utilb0rlig press i avh0r, var 
kommisjonens konklusjon . En annen mann tilsto 
senere begge drapene like f0r han d0de. 

I en annen profllert straffesak pa begynnelsen av 
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IIIJIIIna::.pom kuMe enten sitte isolert pa 
eller fA lov til a snakke med 

iJas.-etllerfc•rslaar Stlan Elle pa et eget rom. 
det siste, og den .cuformelle praten» 

de to paglkk I over en maned. 



FEBRUAR/ MARS 20131 4 1 



DOKUMENTAR I EN JERLIG SAK 

Pa glattcella. Politiet hadde ingen h~ndfaste beviser mot Espen da han ble arrestert. og bare en ti lstaelse kunne f0re til fellende dom. 

1980-tallet ble 19 ar gamle Sveinung R0dseth d0mt 
for a ha for<irsaket sin fem maneder gamle darters 
d0d. Dommen bygget pa en tilstaelse som senere 
viste seg a v<l'!r:e fa lsk. Ogsa de nne erkjennelsen var et 
resultat av kraftig press under avh0r. Senere ble det 
dokumentert at datteren d0de av en spesiell sykdom, 
og R0dseth ble tilkjent nrer en million kroner i erstat
nlng og oppreisning. 

l'ALSKE 1'1LSTAELSER SOM bringer deg se]V i vanry. 
Situasjoner hvor voksne mennesker; oppegii.ende, 
vanlige nordmenn, sier til politiet at de har voldtatt 
og drept- til tross for at deer uskyldige. Straffen. 
Stigmatiseringen. Skammen. Alt dette nar man ikke 
har noen som heist erindring av a ha gjort noe galt. 

Hvortor utsette seg selv for noe sa tapelig, for a 
bruke Hannes Rastams ord? 

v1 I.ESTE DET i avisen. Espen, Norges mest omtalte 
fetter, skulle ha voldtatt kusinen sin, Birgitte Tengs, 
pa en 0de grusvei pa Karm0y i Rogaland, da han 

tok f0lge med henne hjem fra Kopervik sentrum en 
l0rdagsnatt i begynnelsen av mai. Deretter skulle 
Espen gjen tatte ganger ha dunket Birgittes hode med 
en sv<l'!r stein helt til alt liv var bone, og hans tante 
og onkel had de mister sitt eneste barn. Vi husker aile 
bildet av den uskyldige, smilende Birgitte fra a visa. 
Hun som aile likte. En solsmile. 

Sa ken var grei. Espen hadde tilstiitt det bestialske 
draper, sto det i avisene varen 1997. Politiet hadde 
batt ham i avh0r i ukesvis, og etter iherdig arbeid 
hadde de klart a knekke l0gneren. Fetteren innr0m
met alt. Sannheten om Birgitte-drapet var kommet 
for endag. 

Men et par miineder senere sto altsii Espen der i 
gangen utenfor cella og var overbevist om at det han 
hadde innr0mmet ikke kunne stemme likevel. 

SLANG EN SOM FOR LEDET Adam og Eva til a tro at de 
kunne spise frukt fra kunnskapens tre. Disippelen 
Peters tre tornektelser av vennskapet med jesus, 
kvelden f0r korsfestelsen. Heksene som ble kastet ut 



pa vannet for a se om de fl0t og dermed var skyldige. 
L0gnen har all tid vcert menneskets nemesis. j akten 

paden perfekte metod en for a avsl0re 10gn har f0rl 
oss til tortur, brennvarme lam per og polygrafer som 
maier pust, puis og svette. Og aldri er kampen mot 
l0gnen hardere, mer in tens, enn inne i et avh0rsrom. 
Et menneske er mistenkt, men benekter. Kan du se 
det? F'lakker blikket litt til venstre? Vibrerer 0ye
lokket og skjelver leppa? Kan du lese det pa pulsen? 
Kan du se det i de bittesma svettekjertlene i handfla
tene? Eller kan du presse det ut, lure det ut, slite den 
mistenkte ut slik at han til slutt bryter sam men og 
forteller sannheten? 

Norsk poUti trodde de hadde funnet den perfekte 
metoden. Og hvilken suksess det hadde vcert. Avh0· 
rene hadde Iedet fram til at Espen til slutt skrev de 
forferdelige ordene <<.leg erkjenner a ha forvoldt Bir
gitte Tengs d0d» pa en lapp. L0gneren var knekt. 

Men selv var han altsa i tvil. Den 23 kilo runge 
steinen, slagene mot kusinens hod e. Espen husket 
ikke noen verdens ting. Det kunne ikke stem me, del 
han hadde sitter og innmmmet i avh0r. At han na 
sto utenfor fengselscella med et telefonmr i handa, 
skyldtes at det hadde begynte a demre for ham. Det 
som hadde skjedd inne i avh0rsrommet, hand let slett 
ikke om a avsl0re en l0gn. Espen hadde, sa vidt han 
selv kunne forstil, aldri l0yet. Han kwme ikke Ienger 
fane an net enn at han var uskylclig. Til cross for at 
han hadde sittet i avh0r og fortalt om et grusomt 
drap pa sin egen kusine. 

NEST EN 1s A R st:NERE sirrer Espen i et m0terom pa sin 
nye arbeidsplass i Stavanger. Eller rettere sagt: II an 
sitter i en bygning paden andre siden av veien. Es· 
pen er frikjent, men f0ler seg ikke renvasket. Derfor 
vii han ikke at nye arbeidskollegaer skallure pa hvor
for han er et intervjuobjekt. Bare sjefen er forel0pig 
orientert om at deter «fetteren» som jobber midt 
blantdem. 

Espen har en mermest auristisk hukommelse, 
og han er usedvanlig opptatt av detaljer. Han rna ta 
forbehold om at han ikke husker sa mye av Birgitte
saken i dag, kan han si, f0r han fortsetter a fortelle 
om perifere smciting fra 1990-tallet som om han 
skulle ha opplevd det i dag. Han har ogsa urviklet 
trekk som grenser mot del paranoid e. Er han ute 
ogjogger om kveldene, merker han seg alle bilene 
som kj0rer forbi; hvilket merke og farge. Og a ile 
menneskene han passerer. Hva har de pa seg? Hvor
dan ser de ut? Og ikke minst; hva er klokka? Hele 
Liden se pa klokka. Ma vite hva klokka er. 

BAKGRUNNEN t"OR AT Espen b(e siktet i 1997, nesten to 
cir etter draper, var at han i en ny politiforklaring sa 
at han kom hjem 20 min utter etter midnatt draps
natten, mens han i et avh0r 20 maneder tidligere, tre 
dager etter draper, sa at han kom hjem fern minuuer 
etter midnatt. Dessuten mente han i del nye avh0ret 
at han ikke hadde vcert innom en kamerat f0r han 

syklet hjem fra Kopervik sentrum, noe han hadde 
hevdet tidligere. 

I dag tenker han hele tid en pa at politiet kan 
komme og hente ham, sikte ham pa nytt for ett eller 
an net. Kaste ham pa glattcella nok en gang. Deter 
meg de tar f0rsr, tenker Espen. 

I till egg til at Espen born met med et kvarter pa 
hjemkomsttidspunktet, mente et vitne, en IS ar 
gam mel jente, i et avh0r halvannet ar etterpa at hun 
hadde sett Espen mellom klokken 01.30 og 02.00 
drapsnatten, pa et tidspunkt Espen selv hevdet at 
han sov. Men det fantes ingen tekniske beviser mot 
ham, ingen observasjoner av Espen i nrerheten av 
drapsstedet, absolutt ingen ting som knyttet ham til 

HANNES RASTAM I JOURNALIST 

«Hvorfor skulle noen 
i politiavhor tilsta grove 

forbrytelser de ikke 
bar begatt? De fleste er 

overbevist om at de aldri 
vii kunne gjore noe 

sa tapelig selv» 

draper annet erm at politiet mente at han viste «pa
fallende Liten interesse» den morgenen, en maidag i 
1995, da han tikk vite at hans egen kusine var brutalt 
dJ·ept natten i forveien. 

Slikt blir man ikke drapsd0mt for i Norge. Politiet 
f0lte seg likevel sikre pa at Espen var drapsmannen. 
Men de visste at bare en tilstaelse kunne f0re til 
domfellelse. Det var bare a rydde veien for Norges 
beste avh0rer, Kripos-etterforsker Stian Ell e. 

AVIIORSROMMET pa politihuset i Haugesund var 
kn0ttlire. Som en togkupe, husker Espen. Det var 
usedvanl ig lite koselig. ller var det bare de to, Espen 
og Stian Elle, dag ut og dag inn, hvor de terpet og ter
pel, uten a komrne videre. Det var drepende kjedelig, 
husker Espen, men alternativet var a bli pa cella 
hele d0gnet, uten lesestoff, uten skrivesaker og uten 
kontakt med noen. J valget mellom to onder valgre 
han avh0rsrommet og Elle. Det var inn pa avh0rs
rommet om morgenen og til bake til den tomme cella 
om kvelden. Dager ble til uker. Men a lt var bedre enn 
den ratne cella. Kveld etter kveld. Uten noe a gj0re. 
De lange kveldene hvor Espen bare satt og ventet til 
neste dag. Hvor han i det minste fikk treffe en: Stian 
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Elle. Og de fryktelige fredagene. Hvor det ikke var 
noe avh0r dagen etterpa. Ikke neste dag heller. Tre 
lange kvelder. Tre like lange netter til neste gang han 
fikk treffe noen og prate med. Stian Elle. 

Kanskje skulJe han fa se tippekampen l0rdag? For a 
korte ned den lange helgen. Betingelsen var at Espen 
samarbeidet. Men han fikk det i.kke til. Det var i.kke 
noe der. lngen minner fra grusveien pa Karm0y som 
trengte seg fram fra sinnets dypeste irrganger. Det 
var bare a pmve videre, mente Stian Elle. Han hadde 
jo sagt det til Espen mange ganger; at han hadde 
gjort noe sa forferdelig at hjernen ikke ville vite av 
det. Handlingen var rett og slett for belastende for 
menneskets rnest fintf0lende organ. Men det Ia der 
et sted langt bak i hodet, mente Elle, sorn ogsa kunne 
si noe sann som «vi skal nok klare a finne ut av dette 
sammen, Espen, for vi har jo de tekniske bevisene 
mot deg, sa vi vet at det var du som gjorde det. Men 
du husker det bare ikke». 

Tekniske bevis? Espen fikk det ikke til a stemme. 
Dagene hadde for lengst blitt til uker, og ukene var 
i ferd med a bli maneder. EIJe skiftet taktikk og ba 
Espen om a skrive et tenkt filmmanus om den natten 
Birgitte ble drept. Espen skrev, og om kvelden fikk 
han tamed seg spiralblokka til bake til cella, hvor han 
flikket vide re pa filmmanuset sin. 

For Espen var dette et h0ydepunkt. Den f0rste ad
spredelsen pa cella. Heller Fa skrive, job be med noe, 
enn a stirre tomt i veggen . Og sa begynte han, !itt 
etter lin, a beskrive en drapshandling, begatt av en 
ukjent mann, f0rst sett fra fugleperspektiv, deretter 
fra bakkeniva. Men det var bare en heftelse med det 
hele: Detaljene stemte ikke med politirapportene fra 
Birgitte-drapet. Espen trengte hjelp. 

«Seder, Espen, dette kommer seg, men var det 
ikke slik at Birgittes veske Ia pa et annet sted enn der 
du har plassert den? Jo visst gjorde den det, og det 
har vi na funnet ut sammen». Om trent slik f0rte Elle 
ham stadig nrermere l0sningen, husker Espen. 

Ti avh0rsdager tok det, if0lge Espen, a plassere 
den veska riktig, slik at Elle kunne protokollf0re at 
<<Espen plasserte Birgittes veske slik den ble funnet 
pa drapsastedet». EIJe viste med ansiktsuttrykk 
om Espen nrermet seg fasiten. Lett hoderysting, 
anerkjennende nikking, et srnil. F0r han kunne si: 
«Og na kan du kanskje fors0ke a gi deg selv enrolle i 
ftlmen du har lager manuset til, Espen, kan du ikke?» 

En filmrolle. Espen The Killer. 
Var Stian Elle i ferd med a knekke en l0gner? 

ROBERT BROWN ER i egne 0yne profesjonell, analytisk 
og uten f0lelsesmessig engasjement. Den 168 centi
meter h0ye mannen mener han er byens beste 
hodejeger. Men det var ikke den vanlige intervjuguid
en, klekket ut av «toned0ve psykologer og human 
resources-spesialister», som hadde gjort han til den 
st0rste stjernen pa rekrutteringshimmelen. Pa ingen 
mate. 

<<Altjeg trenger er In baud, Reid og Buckleys ni-
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trinns avh0rsmodelh>, mener Brown. Et maskingevrer 
i en verden av spretterter, et verkt0y som gj0r vei i 
vellinga, som ikke tar fanger, men gir raske, handfas
te resultater. 

At jo Nesb0s karikerte romanskikkelse fra Hodeje
gerne sverger til prinsippene fra den amerikanske av
h0rsbibelen Criminal Interrogation and Confessions, 
skrevet av Fred lnbaud,john Reid og]oseph Buckley 
i 1986, er sa sin sak. Verre er det, vii mange kunne 
hevde, at norsk politi bygde metodeapparatet sitt pa 
den samme FBI-inspirerte modellen som forfa tterne 
har registrert som et eget varernerke i USA. 

Finter og utrnattelse. Slik avsl0rte man en l0gn. 
Men metoden har lagt grunnlaget for en rekke 
feilaktige domfellelser i flere land. I manges 0yne 
representerer FBI-metoden den reneste lrereboken 
i justismord. 

ROBERT BROWN I HODEJEGER 

«Altjeg trenger er Inbaud, 
Reid og Buckleys ni-trinns 

avh0rsmodell. Et maskingevcer 
i en verden av spretterter, 

et verkt0y som gj0r vei 
i vellinga, som ikke tar 
fanger, men gir raske, 
handfaste resultater» 

Espen har lest Nesb0. Etter at han ble frikjent for 
draper, har han ogsa lest mye om FBis avh0rsmodell. 
I dag ser han m0nsteret som han ikke oppdaget da 
han satt der sammen med Stian Elle, 19 ar gammel, 
vekselvis i avh0rsrommet pa politihuset og pa cella, 
avskaret fra kontakt rned kjrereste, farnilie og venner. 
Samtalene med Stian Elle varte fra morgen til kveld 
i halvannen maned. Hans forsvarer Arvid Sj0din var 
aldri til stede i avh0rsrommet. 

- Hadde jeg visst hvor skitne metoder norsk poli ti 
brukte, og hva som foregikk mellom Stian Elle og min 
klient, villejeg aldri godtatt disse uformelle sam
talene uten at jeg selv var med. Men jeg tror ikke den 
norske advokatstanden var klar over hvor ille det sto 
til, sier Arvid Sj0din i dag. 

Espen bar klart for seg hvordan FBis ni-trinns
modell brakte ham inn i et mareritt - en hengemyr 
han ikke klarte a komme seg ut av f0r det var for sent. 
nL HGYA£. PA NEST£ SIDE, FORIILAII!ll ESPEH HYORDAN HAN OPP

LEYDE PROSESSEH STEG FOR STEG: 



FBis 9-TRINNSMODELL FOR A KNEKKE EN L0GNER I Og Espens egne minner 

N!!t 
DIREKn KO ~RONTAlUON. POLITIET VET 

LT Le N TIL...-TT 

- Politiet sa at de satt pa tekniske 
beviser som knyttet meg til drapshand
llngen. Elle bl0ffet meg bevisst. Senere 
har politiet analysert DNA av har som 
ble funnet fastklistret med blod til 
Birgittes hand. DNA-et stammer fra en 
hittil ukjent person. Videre fortalte Elle 
at min far i avh0r hadde endret tids
punktet for nar jeg kom hjem om nat
ten. Jeg var hjemme like over midnatt, 
noe far alltid har bekreftet, siden han 
snakket med meg da ]eg kom inn d0ra. 
Sa fikk jeg plutsellg vite av politiet at 
far hadde gatt tilbake pa dette. Nar du 
sitter der i full isolasjon og tar h0re at 
din egen far begynner a tvile pa deg, 
gj0r det selvsagt noe med en ung gutt. 
I ettertid vet vi at politiet l0y om dette 
ogsa. Far har alltid sagt sannheten. 

N!!2 
U IV' U.l AV TEMA. MISTDIKTE AV Dal 
E OSJONELLE SORTEN IKAL STRAKS 
GIS EN IITVEI YEO AT o\VHIIREREM PII£
SENTER£R 01 MOIIALSK UNNSKYLDHING 
~-oR HAHD'IljGEN D ISTVII'TE HAR 

8 GATT. 

Dette er et grep som. if0lge modellen, er 
ment a normalisere den kriminelle hand
ling en. noe som vii gj0re skyldf0lelsen 
lettere a balre. og dermed blir det lettere 
a tilsta. - Dette var kanskje det mest 
ekstreme steget i avh0rsmodellen. Elle 
pr0vde a fa meg til a forsta at «hele 
Norge ville skj0nne at dette bare var et 
uhell. Du ville egentlig ikke gj0re dette 
Espen, men det skjedde bare>>. 

N!!3 
D "II KTELSER. AVH0RERENSKAL 

AVLRYTl DEN MISTENKTE DERSOM HAN 
'"DRT~ru- .\ NEKTE FOR AT HAN HAll 

01 t.D 0 rtiRYTLt- GJ< RE 
- Jeg slo kraftig tilbake, i avh0r etter 
avh0r, mot Stian Elles bagatelliserlng 
av drapshandlingen. Den som drepte 
Birgitte var en )alvei, ga jeg uttrykk for. 
Drapet kunne selvsagt ikke valre noe 
uhell. men )eg m0tte ingen forstaelse 
og ble raskt korrigert hver gang jeg 
kom med innsigelser. 

N!!4 
V~" OTESTfR. DETER EN VE-

.- TLIG FORSIUEU. PA A BaiEKTE OG 
PROnsTERE.. AVHeREREN NAiR MER SEG 
" \LET tl - 1ST£; 1(1"'" - - 0 ·- Fr 
II 11111 '-' ~L OTES'" 
Vurderingen her er at en mistenkt som 
protesterer flere ganger, sannsynligvis 

er skyldig. De uskyldige blir pa be
nektelsesstadiet. - Naser Jeg at dette 
Var en metode for a pr0ve a knytte 
meg ncermere drapshandlingen og fa 
meg til a ufarliggj0re den. Alt skjedde 
gradvls og over sa lang tid at utviklin
gen gjennom hele denne prosessen 
nesten ikke ble merkbar for meg. 

N!!S 
VI ..i >tM..D MISTEJCKTES OPPMERK• 
SOH~ IT. rA DETTE STADIET VIL MANGE 
MISTENKTE BEGYNNE A TREKIIE SEG 
MENTALT TIL.IIAKE. NA ER OfT VllmG A 

llliVEGr --- "liE GJERH[ ' FO V 

LETT FYSI~K KONTAKT 10M BEllliiRIN<ioHR 
- Stian Elle og jeg hadde na sittet 
sammen i ukevis, og jeg f0lte at vi 
aldri ville komme videre f0r jeg enten 
tilsto drapet, eller i det minste sluttet 
a benekte det sa kraftig. Jeg ba flere 
ganger om a fa tilgang pa psykolog, 
men jeg opplevde at dette ble trenert. 
Det vil le Valrt ille for politiet a fa inn en 
psykolog pa dette stadiet. da de var i 
ferd med a knekke meg. Elle satt svcert 
nalr meg pa avh0rsrommet. men jeg 
kan likevel aldri huske at ber0ringer var 
en metode som ble brukt mot meg. 

N!!6 
H D D MISTEHKTESPASSIVETIL• 
~lAN .... I>t.N SICYLDIGE BEGYNMEII NA A Gl 
lTJG GlEN OPf'r-DnoRJNG OM A kOMME 

lED s nfll>l 
- Ukevis med full isolasjon og over 
250 avh0rstimer hadde tatt kraftig pa. 
Jeg begynte a miste kontakten med 
virkeligheten og med min egen bevisst
het. Sett i etterkant synes jeg kanskje 
det er mest overraskende at dette ikke 
skjedde tidligere. 
I Stian Elles dagbok fra avh0rene star 
det f0lgende fra denne perioden: «Noe 
er pa gang, na nalrmer det seg. Men 
han er ikke helt moden enna». 

N!!7 
PRESEIITER ET ALTIJINATIVT SPORSMAI., 
FOR I!KSI!MPEL • VAR DRAP£T OIMIOit 
ELLER" R DE"" -- -o 0 llT LT'" 
DEG Tl A GJeRE 0 I"' • 
Pa dette stadiet ma man ikke stille 
sp0rsmal som gir noen muligheter for 
a svare benektende pa skyld. Slik elimi
neres aile fluktmuilgheter og uansett 
hva den mistenkte svarer, sa knytter 
han seg selv til handlingen.- Det varna 
jeg fikk disse hjemmeleksene hvor jeg 
skulle lage en film om Birgltte-drapet 
slik jeg mente det kunne ha skjedd. 
F0rst laget jeg alternative historier om 
hvor drapsmannen kom kj0rende fra, 
og hvor han dro etter drapet. Deretter 

skulle jeg introdusere mr. X som i teori
en kunne Vil!re meg, og da begynte jeg 
a fortelle i tredje person. 

NQ8 
HAR DOl MISTENKTE HAR AKSEPTERT 
ETT AV ..U.TI...HATIIIENE. MA MAN FA VED
kOMHEND£ TIL A llaKI!tVE OETAUIJI FRA 
FORBRYTa.SEM. OER:50fil MlSTENKTE FOR-
11 ' - ·o· • r" YI':T Ell FElL, 

FA L 'I - ll)£1: [ 5 I.Elfl' 
Nar avh0reren f0ler at den mistenkte 
har bundet seg til astedet. er det pa 
tide a konfrontere ham. Den mistenkte 
er na skj0Vet fra skanse til skanse med 
den alternativgivende taktikken.- Jeg 
var veldig klar pa at jeg ikke hadde 
noen som heist erindring om drapet, 
men na var aile forsvarsmekanismene 
mine blast bort. Alt jeg tenkte pa, var a 
fa hjulpet politiet som ga klart uttrykk 
for at de var skuffet over meg. Birgittes 
foreldre trengte et svar for a komme 
vldere og bare jeg kunne hjelpe dem, 
ble jeg fortalt. Det var pa dette stadlet 
vi blant annet brukte dagevis pa a 
plassere Birgittes veske. Jeg sto pa 
cella om kvelden, pusset tennene og sa 
til meg selv i speilet at hvis det virkelig 
var jeg som hadde gjort dette. var jeg 
en drittsekk. Jeg begynte a overf0re 
det sterke hatet jeg alltid hadde kjent 
mot drapsmannen. til meg selv. Pa det
te tldspunktet var jeg sa nedkj0rt og 
forvirret at jeg ikke hadde noen anelse 
om hvorvidt fortellingen jeg skrev pa, 
var selvopplevd. Jeg ble pa dette tids
punktet fortalt at jeg ville fa mareritt 
om nettene fordi jeg na var i ferd med 
a gjenkalle drapshandllngen fra minnet 
mitt. Dette skjedde aldri. Jeg fikk ogsa 
beskjed om at jeg ville bli sittende i 
isolasjon helt til jeg tilsto. 

N!!9 
OHFORM DEN MUN'fUGE Tl' $To\EI..Sa' -IL 

" ..-L~ AEL:. 
- En dag kom jeg med to lapper til 
forsvareren min, Arvid 5]0din. Pa 
lappene hadde jeg skrevet «Jeg 
erkjenner aha forvoldt Birgitte Tengs 
d0d>>. Jeg ville at Sj0din skulle Ievere 
den ene Iappen til Stian Elle, men 
samtidig sa jeg at jeg ikke husket noe 
fra drapshandlingen. Da nektet Sj0din 
a Ievere lappene videre. «Du kan ikke 
tilsta noe du ikke husker», sa han. Men 
jeg hadde fatt et langt tettere forhold 
til Stian Elle. min eneste samtalepart
ner, enn til min egen forsvarer som )eg 
knapt hadde sett. Og politiet hadde jo 
sagt at de hadde beviser mot meg, og 
at jeg had de fortrengt drapet. Sa jeg 
valgte a fortelle om lappene til Elle. 
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Etterarbeid. Nar l0gndetektortesten er utf0rt ma en rekke feilkilder elimineres slik at bare de objektive malene star igjen. 

1 DET POUT l ET og mediene kom til a referere til som 
tllstaelsen, skriver lensmannsbetjent Lars Grindheim 
i sin dagbok f0r et av de siste avh0rene at «siktede na 
0nsker a forklare seg om det som kan ha skjedd mel
lorn han og Birgitte, men han presiserer at dette er 
noe han mener kan vrere et hendelsesforl0p, men at 
han ikke husker dette. Han gir en beskrivelse av noe 
en annen Espen har gjort, en Espen som ikke var der 
annet enn nar Birgitte ble drept». 

Fire dager senere bekrefter Espen det siste avh0ret 
og skriver under pa at «siktede erkjenner at han natt 
til l0rdag 6.5.95 pa Gamle Sundsvei, forvoldte Birgitte 
Tengs d0d)). Han lager ogsa tre skisser; av stedet han 
m0tte Birgitte, hvor han plasserte sykkelen og hvor
dan han slepte Birgitte. 

Men ogsa i etterkant av dette avgj0rende avh0ret 
tvilte Espen. I Grindheirns dagbok star det: <<Han er 
lettet over at han na hadde fiitt dette fram. Espen sa 
han ikke husket noe. Han husket ikke noe dagen etter 
drapet og husket heller ikke noe av tiden etten>. 

PA SP9 RSMAL FRA Arvid Sj0din i herredsretten benek
tet Stian Elle at han hadde stilt manipulative, eller 
ledende, sp0rsrniil i avh0rene av Espen. Pa bakrom
met var Espen rasende over Elles vitneutsagn. 

- Politiet er jo en av institusjonene i samfunnet 
du er lrert opp til a stole pa. Her satt en politimann i 
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vitneboksen og l0y under ed. Det var en sterk opp
levelse, sier Espen. 

Arvid Sj0din sier han aldri hadde sett Espen sa 
ernosjonelt ber0rt. 

- Det var nok svrert vanskelig for en ung, draps
tiltalt mann a oppleve at politiet bevisst snakket 
usant i en avgj0rende vitneforklaring, sier Sj0din. 

DET ESPEN IKKE visste den gangen, var at Stian Elle 
ikke bare hadde fulgt avh0rsmanualen fra FBI til 
punkt og prikke da han skulle avsl0re det han var 
overbevist om at var en l0gn. Elle hadde samtidig 
benyttet seg av aile triksene som norske politistuden
ter lrerte pa Politih0gskolen. 

I. notatet Avh(IJrsteknikk fra 1987, skrevet av Leif A. 
Lier, etterforskningsleder i Oslo-politer i en arrekke, 
og politiavdelingssjef Halvard T0mta, star det: 

<<Ved avh0r av en siktet b0r vi vrere overbevist om 
at vi har gjerningsmannen Foran oss. Vi rna regne 
rned at han i utgangspunktet viJ nekte for at ban har 
utf0rt handlingen, og vrere forberedt pa at han vii 
fors0ke a overbevise oss om sin uskyld. Vi rna motive
re oss sli.k at vi ikke Jar oss lure». 

T notatet anbefales det a avh0re siktede utover 
natten, og det oppfordres til uformelle sam taler f0r 
avh0ret starter, f0r siktedes rettigheter leses opp. 
Samtalene skal altsa starte f0r siktede fiir vite at han 



faktisk ikke har noen plikt til a forklare seg som siktet 
i en straffesak. 

I et annet internt notat som ble anbefalt og delt ut 
til norske etterforskere i denne perioden, kan vi blant 
annet lese: 

«Det vii Va!fe godt for ham a holde i noe nar tarene 
kommer, men samtidig skjule at en er beveget. Ha 
gjerne en t0rkerullliggende slik at han ser den, men 
ikke nar den. Nar du ser han sliter, rekker du ham 
omtenksomt t0rkerullen og understreker med dette 
medmenneskeligheten og din forstaelse av hvor 
vondt han har det.» 

Politiet anbefales ogsa a hente mistenkte f0r mat
serveringen i fengselet slik at han kommer sulten til 
avh0r. «Da kan du bruke serveringen pa avh0rsrom
met for a understreke din omsorg for ham». 

Og nar avh0reren ser at mistenkte begynner a 
slite mentalt, kan «dette vrere tidspunktet for at en 
tilstaelse nrermer seg. En ber0ring kan na vrere det 
som skal til for at han gir seg». Altsa identisk med i 
FBI-manualen, nesten ord for ord. 

SLIKJOBBET OET norske poJitiet for a avsl0re l0gner. 
Men hva om den siktede de hadde foran seg ikke 
var en l0gner? Hva hvis det var politiet som l0y om 
tekniske bevis, isolerte, manipulerte, utmattet og 
presser en helt uskyldig mann? 

ESPEN sro DER. LIK E utenfor cella, med telefonen i 
handa. Elle hadde knekt ham, og avisene hadde for 
lengst meldt om suksessen: Drapsmannen var tatt. 
Espen kikket rundt seg. Fortsatt ingen vakter a se i 
fengselet . Og endelig svarte Sven Svebak i den andre 
enden. Svebak, professor i medisin og psykologi 
pa NTNU, ogden eneste i Norge den gangen med 
kompetanse og utstyr til a utf0re en 10gndetektortest. 

Espen fortalte Svebak om situasjonen han hadde 
havnet i, og sa han ville fa bekreftet det ban etter 
hvert hadde forstatt matte vrere sannheten; at han 
ikke var en drapsmann. Noen uker tidligere hadde 
Espen fortalt en psykiatrisk sykepleier i fengselet at 
han ikke kunne ha drept Birgitte. Espen hadde sagt 
til sykepleieren at hun ikke matte si noe om dette 
til politiet eller til advokat Sj0din, i frykt for at han 
kunne havne i isolasjon igjen. Sykepleieren hadde 
likevel kontaktet politiet, og i et brev til f0rstestatsad
vokat Harald L. Gr0nlien trakk Arvid Sj0din Espens 
tilstaelse. Like etterpa hadde Espen blitt avh0rt nok 
en gang av Stian Elle. Der gjentok Espen det han 
hadde sagt hele tiden, nemlig at han aldri hadde hus
ker drapshandlingen. 

« ... Han begrunner dette med mangel pa hva han 
mener han burde hatt om han hadde vrert skyldig: 
skyldf0lelse, mareritt om glimt som dukker fram fra 
handlingen, svettetokter, s0vnl0shet, anger og at han 
vii stra ffe seg selw , star det i avh0rsprotokollen . Og 
videre: 

<< ••• Under oppholdet i Bergen landsfengsel har han 
snakket med flere personer som sitter for drap. Flere 

ESPEN I TIDLIGERE DRAPSTILTALT 

«Her satt det en politimann 
i vitneboksen og loy under ed. 
Det var en sterk opplevelse» 

av disse har opplevd nettopp det siktede mangler. 
Han stiller seg sp0rsmalet om hvorfor han ikke f0ler 
dette, og det styrker hans tanker om at alt hva han 
har forklart seg om bare er fantasi». 

ET PAR MANEDER SENERE fikk Sven Svebak hjeJp til a 
apne d0ra inn til bes0ksrommet i Bergen fengsel. 
Utstyret han hadde med seg, det eneste av sitt slag i 
Norge, fylte halve border med elektroder og lednin
ger som aile f0rer inn i en omformer pa st0rrelse med 
en vanlig bok og derfra videre til en laptop. 

Espen var rolig da Svebak slo opp laptopen. De 
fysiologiske reaksjonene hos Espen ble testet pa llere 
mater. Han fikk fester elektroder til hendene for a 
male svettesekresjonen pa hudllatene. I handllaten 
er huden utstyrt med kjertler som ikke har noe med 
temperaturregulering a gj0re. Deter ikke kropps
temperaturen som svinger nar disse reagerer, men 
derimot ut10ses en form for emosjonell svette. 

Videre ble Espen utsatt for noe som kalles finger
pletysmografi. Denne maler hvor mye blod som til 
enhver tid str0mmer gjennom kapillrerarer i huden 
pa en fmgertupp. Verken svettesekresjon eller blod
gjennomstr0mning var noe Espen kunn e kontrollere 
eller s tyre. Svebak karakteriser er dette som objektive 
mal. Espen fikk ogsa festet en blodtrykksmansjett til 
sin overarm, ikke for a male blodtrykket slik en lege 
gj0r det, men for a ha et vi sst trykk i mansjetten som 
tillater PC-en a f0lge med pa svingninger i det relative 
blodtrykket. 

To andre apparater matte begge Espens pustebeve
gelser. Han fikk den ene fester nede mot midjen, og 
den an dre opp mot arm hulen. Fors0k fra pokerspill 
viste allerede for omkring hwul.re ar siden at man 
puster pa en spesiell mate nar man pr0ver a bl0ffe. 
Men dette er mal som man til en viss grad kan ha 
viljekontroll over, og i en moderne l0gntest brukes 
dette bare som en metode for a avdekke fei lkilder. 
Det kunne for eksempel tenkes at Espen hikket, 
hostet eller gjespet i l0pet av testen, og at dette satte 
i gang reaksjoner i svette, blodgjennomstr0mning 
eller blodtrykk. Slike reaksjoner matte i sa fall Iukes 
bort som feilaktige avvik. Svebak visste at han matte 
brukte mye av tiden etter testen til a vurdere om det 
var grunnlag for a eliminere feilkilder. Han matte 
kunne dokumentere disse vurderingene ned til hver 
minste detalj. 
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SOM ALLE ANDRE SO~t tar en l0gndetektortest, 
gikk Espen gjennom et sen med sp0rsmat som 
Svebak brukte lang tid pa a bygge opp og kalibrere. 
Sp0rsmalene ble delt inn i tre grupper; n0ytrale, 
kontrollsp0rsmal og relevante sp0rsmal. 

De fysiologiske resultatene under kontroll
sp0rsmalene ble sammenlignet med-reaksjonene fra 
de relevante sp0rsmatene, de som handlet direkte og 
konkret om drapsmistanken mot Espen. 

I<ontrollsp0rsmatene matte ligge helt utenfor 
forhold rundt drapssaken. De skulle heist v<Ere 
forankret i omstencligheter i Espens tidligere liv som 
han opplevde at det var ubehagelig eller pinlig a 
snakke om. Deter blant annet pa bakgrunn av denne 
metoden at Svebak aldri har 0nsket a gjennomf0re 
10gntesting direkte pa tv eller i annen otfentlighet. 

De n0ytrale Sp0rsmalene hjelper Svebak til a 
bed0mme kvaliteten pa kontrollsp0rsmatene, som 
altsa ikke kan v<Ere n0ytrale i reaksjonsm<itene. 

Nar sp0rsmalene er riktig kalibrert, en prosess 
Svebak gjeme bruker timevis pa, vii utslagene hos en 
uskyldig person bli kraftigere pii kontrollsp0rsmalene 
enn pa de relevante sp0rsmiilene. Noen 13 ganger har 
ikke Svebak klan a fmne gode nok kontrollsp0rsmiil, 
og i sa fall kan testen ikke gjennomf0res fordi det da 
oppstar en reell fare for falsk, positiv konklusjon, alt
sa at man feller en som er uskylclig og dermed under
st0tter et justismord. Og er man virke lig skyldig, men 
pr0ve a lyve, er dene gjerne koblet til forventninger 
om en reaksjon som gj0r at kontrollsp0rsmalene rar 
mildere utslag enn eUers. 

De n0ytrale sp0rsmiilene for Espen i testen var «Er 
ditt rette navn Espen xxx» (egentlig navn anonymi
sert av red.) og «Er du en norsk statsborger?». 

En av kontrollsp0rsmalene for Espen var <<Utf0ne 
du noen form for seksuelt preget handling f0r du ble 
sytten ar, og som deter pinlig a snakke om?». 

Under etterforskningen hadde det nemlig kommet 
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Sikkerhet mot manipulasjon. I dag er video- og lydopptak av 
avh0r vanlige metoder som styrker rettssikkerheten til siktede. 

fram en episode hvor Espen tidlig i tenarene hadde 
blottet seg for noen ungejenter i en idrettshall. Et 
av hovedpoengene med testen var a male om Espen 
reagene kraftigere pa kontrollsp0rsmalene enn de 
relevante sp0rsmiilene. 

De to sentrale, relevante sp0rsmalene i Espens test 
var: <Nar du pa Gamle Sundsvei natt til 6. mai 95?» og 
<<Utf0n e du noen form for voldelige handlinger mot 
Birgitte Tengs natt til 6. mai 95?». 

Ved laptopen kunne Sven Svebak seen klar 
tendens mens han stilte sp0rsmalene sine i stadig 
nye sekvenser. Men sikker kunne han ikke v<Ere. 
Etter noen timer var testen over. Svebak pakket ned 
utstyret og tok farvel med Espen. Da Espen ble last 
inn pa cella si igjen, hadde ban ingen formening om 
resultatet. Navar det bare a vente pa dommen. 

EN LITEN UKE SENERE kom brevet. Sven Svebak, man
nen med mer enn ISO l0gntester pa merittlisten, kon
kluderte med at det var 98,3 prosent sannsynlighet 
for at Espen var troverdig da han nektet noen som 
heist befatning med drapet pa Birgitte. 

For Espen ble resultatet fra l0gntesten en viktig 
erkjennelse av at tilstaelsen hans virkelig var falsk. 
I<onklusjonen fra l0gntesten ble starten pii en lang og 
hard kamp for a renvaske seg. 

Problemet var at H0yesterett aret f0r den f0rste 
rettssaken mot Espen, i en annen stratTesak, hadde 
avslatt at resultatet fra en l0gntest kunne legges fram 
som bevis for norske domstoler. Norges 0verste 
dommere gjorde ingen vurdering av palitelighetsni
vaet for slike tester, men de fryktet at tiltalte som ikke 
vii ta testen, kunne bli utsatt for mistenkeliggj0ring 



og dermed et udlb0rlig press. Hva hvis man visste 
med seg selv at man var uskyldig, men ikke turde c\ ta 
testen i frykt for at utfallet ble feil? Kunne domrnerne 
da forledes til c\ tro at man likevel var skyldig? 

Svebak fikk altsc\ ikke lov c\ fortelle om de 98,3 pro· 
sentene i retten. Det eneste han kunne gj0re, var c\ 
Iegge fram en vurdering av hvorvidt Espen var psyko
pat. Oet viser seg nemlig at psykopater, mennesker 
med manglende empatisk evne eller innlevelse i 
andre mennesker, bar p<ifallende lite emosjonell 
svette i hc\ndllatene. 

- Testen av Espen viste at han hadde sv<Ert 
tydelige, motsatte kjennetegn av en psykopat. Han 
har en sterk grad av innlevelse i andre mennesker, og 
nettopp derfor tror jeg at avh0rsmetodikken som ble 
brukt pc\ ham, gjorde ham spesielt sc\rbar. Mennesker 
som lett Jar seg henf0re, er s<Erlig dc\rlig beskyttet 
mot manipulerende avh0rsmetoder, mener Svebak 
idag. 

I KARMSUND IIERREDSRETT ble Espen noen maneder 
etter 10gntesten d0mt til14 ars fengsel for voldtekt og 
forsettlig drap pc\ sin kusine. Dommerne Ia tilstaelsen 
til grunn som reell. 

Sc\ skjedde noe som skulle vise seg c\ bidra til c\ for
andre norsk polids avh0rsmetodikk pa en grunnleg
gende mate: I ankesaken i Gulating lagmannsrett ble 
den islandske professoren Gisli Gudjonsson hemet 
fra London og oppnevnt som sakkyndig vitne. Gud
jonsson var allerede da regnet som en av verdens 
ledende eksperter pc\ avh0rsmetodikk og falske 
tilstc\elser. Han hadde blant an net v<Ert et sentralt, 
sakkyndig vitne i avdekkingen av de to mest kjente 
justismordene i England; The Binningham Six- og 
The Guildford Four-sakene. Begge saken e bygget pc\ 
tilstc\e)ser SOm viste seg a V<Ere faJske. 

Gisli Gudjonsson konkluderte med at ogsc\ Espens 
tilstc\else med stor sannsynlighet var manipulert fram 
av politiet, og at den derfor var falsk. I retten kriti
serte han politiet kraftig for at de lange samtalene 
mellom Sdan Elle og Espen verken var protokollf0rt 
eller tatt opp pit bc\nd. 

Dajuryformann Bjarne Ogne kom inn i rettssalen 
etter ni timers intense diskusjoner med de andre 
jurymedlemmene pc\ bakrommet, var Espen i oppl0s
ning. Helt fram til rettssaken i Karmsund herredsrett 
hadde Espen trodd uskyldige aldri kunne bli d0mt 
for drap. Men nc\ hadde han mistet alle iUusjoner om 
norsk politi og rettsvesen, og han fryktet det verste. 

Espen br0t uti krampegrc\t da juryformannen 
svar te nei pc\ skyldsp0rsmc\let. juryen hadde valgt c\ 
h0re pc\ Gudjonsson og frikjente Espen for drapet. 

Men de tre juridiske dommerne mente at det like
vel var sannsynlighetsovervekt for at Espen hadde 
begc\tt drapet. Han ble derfor d0mt til c\ betale 100 
000 kroner i erstatning til sin onkel og tante. I erstat
ningsdommen Ia de tre lagdommerne fortsatt stor 
vekt pc\ tilstc\elsen og mente at den ikke var et resultat 
av manipulasjon. Espen var frikjent, men ikke helt. 

Han kunne gc\ ut av rettssalen som en fri mann, men 
f0lte seg likevel ikke renvasket. 

DET VAR OMTRENT PA dette tidspunktet at den re)ativt 
unge polidbetjenten Asbj0rn Rachlew dro til England 
for c\ spesialisere seg. Han skulle bli som Stian Elle, 
stjema i Kripos, mannen som fikk fram tilstc\elser der 
andre mc\tte gi opp. Lite ante Rachlew pa den tiden 
at man pc\ 0verste nivc\ i politiet en gang i framtiden 
skulle snakke om «tiden f0r og etter Rachlew». 

Birgitte Tengs-saken end ret alt for Rachlew. Som 
drapsetterforsker var han selv en del av dette regimet 
i norsk politi. Rachlew forteller ;\pent om mani
pulasjonene, alt hemmelighetskremmeriet rundt 
avh0rsmetodene hvor tilstAelsen var malet, og hvor 
politiet i enkelte saker ignorerte informasjon som 
ikke passet inn i det bildet de hadde dannet seg av 
saken ogden siktede - eller <<gjerningsmannen» som 
det het - f0r avh0rene var begynt. Utgangspunktet 
var all tid at den siktede var skyldig, og at det var 
politiets oppgave a bekrefte dette. 

SVEN SVEBAK I PROFESSOR 

((Espen bar en sterk grad 
av innlevelse i andre 

mennesker og derfor tror jeg 
at avh0rsmetodikken som ble 

brukt pa ham, gjorde ham 
spesielt sarbar for 

manipulasjon» 

FRA STUEVINDUET SITT pA Kolsas har RachJew pano
ramautsikt over store deler av B<Erurn. Der hvor 
trangsynet gjennom en he] generasjon av etterforske
re fra den garnle skolen hadde f0rt politiet inn i en 
bakevje, var Rachlew en av de f0rste som tok steget 
tilbake og pr0vde a se helhetsbildet. 

Da Rachlew, omtrent samtidig med at Espen gikk 
ut av rettssalen som en fri mann, dro til England for 
a ta mastergraden, var millet blant annet A bli en 
enda bedre avh0rer, en som kunne enda flere triks og 
manipulasjonsmetoder. Han oppdaget kjapt at et helt 
nytt politiregime var i ferd med A se dagens lys i Eng
land, etter instrukser fra h0yeste regjeringshold, som 
et resultat av de ddligere nevnte rettsskandalene. 

Og da en norsk vestkantgutt et par tic\r senere 
skapte sjokkb0lger ved c\ drepe 77 mennesker i 
regjeringskvartalet og pc\ Ut0ya, var det av st0rste 
nasjonale betydning c\ fa sc\ mye og riktig informasjon 
ut av ham som overhodet mulig - kunne det v<Ere 
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AVH0RSROMMENE. Bildene viser moderne avh0rsrom 1 Oslo (over), Stavanger {oppe t il h0yre). Trondheim (under) og Bergen (nede 
t1l h0yre). Polit1et har gatt over rra knallhard konfrontaston t1l dialog og apen sp0rsmalsst111ing. Derror sitter den siktede na pa skratt 
ved siden av avh0reren og 1kke ansikt til ansikt, slik som var vanlig t1dligere. Pa denne maten far avh0ret mer preg av en samtale. 
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flere terrorceller, slik terroristen hevdet? Kunne flere 
liv v~re i umiddelbar fare? Da var det Asbj0rn Rach
lew som ble bedt om a radgi tearnet bak speilet pa 
avh0rsrommet. Han fulgte hvert ord sorn ble sagt og 
kom med fortl0pende innspill til avh0reren. 

ASBJ0RN RACHLEW I POLITISPESIALIST/DRAPSETTERFORSKER 

«Norsk politijobbet i det 
skjulte med metoder 
bvor maJ.et var a Sette 

grunnleggende menneske
rettigheter til side» 

NAR NYE KULL med studenter skal gjennom ut
danningsopplegget pa Politih0gskolen, er det Rach
lew som star pa podiet og ber dem om a glemrne FBI
metodene og manipulasjonen og de skitne triksene 
som tidligere hadde fritt spillerom pa avh0rsrommet. 
Samrnen med straffesakene mot Fritz Moen bruker 
han Birgitte-saken som skrekkeksempelet pa tiden 
som var, for na er det kommunikasjon som gjelder. 
Derfor var det at selv ikke Anders Behring Breivik 
ble m0tt med t0ff konfrontasjon, men dialog- fordi 
man ikke hadde rad til a risikere at han kom med feil
informasjon, eller at han laste seg sa mye at han ikke 
ville snakke i det hele tatt. 

Tidligere ble det lagt vekt pa a ~~komme under 
huden pa siktede» ved a smaprate f0r avh0rene. En 
metode som er kastet pa s0ppeldynga i dag fordi den 
regnes som manipulerende. lf0lge Rachlew job bet 
norsk politi i det skjulte med flere metoder hvor 
malet var a sette grunnleggende menneskerettigheter 
til side. Noen av teknikkene han refererer til, er ned
tegnet i et internt politinotat fra 1998 hvor det blant 
annet anbefales a gj0re avh0ret sa langdrygt at «pro
blemet», altsa forsvareren som ofte har darlig tid, 
forlater politistasjonen. Dermed var det fritt fram for 
politiet som fikk v~re igjen a lene med den siktede. 
Rachlew sier han selv har brukt slike og tilsvarende 
triks i jakten pa tilstaelsen. 

F0r han bidro til a endre alt dette. 
Sa tar det heller v~e at tidligere Kripos-sjefer pa 

interne seminar i politiet har nevnt Asbj0rn Rachlews 
navn med en undertone av bitterhet, og at det tok fle
re ar f0r polititopper igjen ville snakke med Rachlew 
etter at han utfordret systemet. 

RACULEW UADDE ogsa mektige tifhengere. 
- Da jeg fortalte alt dette til riksadvokat Tor-Aksel 

Busch, forsto han hvor langt politiet hadde gatt i en 
retning som landets 0verste paralemyndighet ikke 
var klar over. 
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«Du skal holde foredrag hos Kripos om 14 dagen>, 
sa Busch. 

I Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002 heter 
det: «Avh0r er fortsatt den viktigste metode for 
innsamling av informasjon i en straffesak. Det er 
tankevekkende at det pa dette omrade, som a pen bart 
er et felt som krever s~rlig dyktighet, ikke gjennom 
videreutdanning gis tilbud eller stilles formelle og 
reelle krav til de som skal foreta avh0r». 

- Det var et paradoks at nar vi som politifolk skulle 
skrive forelegg, matte vi bli godkjent gjennom et tre 
dagers kurs, men hvis det gjaldt noe sa viktig som 
avh0r av drapssiktede, var holdningen i politiet at 
det var bare erfaring som talte. Slikt kunne man bare 
l~re seg ved a studere de gamle ringrevene, og helst 
de som hadde presser fram flest tilstaelser, sier Rach
lewidag. 

For da Rachlew tok sin politiutdanning pa begyn
nelsen av 1990-tallet, ble det snakket sv~rt lite om 
avh0rsmetodikk, og praktisk trening eksisterte ikke. 

- Da jeg leste Gudjonssons sakkyndige erkl~ring 
i Birgitte-saken, forsto jeg at det fantes masse kunn
skap som norsk politi overhodet ikke kjente til, selv 
ikke etter atjeg hadde jobbet som drapsetterforsker 
i flere ar. 

DET NORSKE POLITIET skulle altsa avsl0re l0gnen, men 
kan ha endt med a manipulere fram usannheter. Og 
der hvor l0gnen best kan defineres som noe man for
teller selv om man vet at det ikke stemmer, sa er det 
godt mulig a si en usannhet uten a lyve - fordi man 
tror fullt og fast pa usannheten selv. Skillet mellom 
troverdighet og pfllitelighet star helt sentralt i retts
psykologien, papeker Rachlew. 

OG DERMED NJERMER vi OSS kjernen i Sp0rsmaJet til 
Hannes Rastam i boka om Quick. Kanskje er det like
vel ikke utenkelig a erkjenne noe en aldri har gjort, 
hvis man utsettes for erfaringsbasert manipulering 
fra selveste politiet ogden eneste rna ten A ta det til a 
slutte pa er a si at <~a. det var meg>>? 



f'OR A FA EN m t om hvor mange mennesker som har 
tilstatt falskt, kan man ga til The Innocence Project, en 
ideell ame.rikansk organisasjon som skal forhindre 
uriktige dommer i straffesaker. Mer enn 300 domfel
te personer har, med st0tte i prosjektet, blitt frikjent 
etter at det er lagt fram objektive beviser, vanligvis 
DNA, som knytter andre personer enn dem selv til 
den straftbare handlingen. lnteressant nok; 90·100 
av disse ble feilaktig d0mt pa bakgrunn av s ine egne 
tilstaelser. 

Trolig er dette bare en liten topp av et stort isfjell. 
Mange kan ogsa ha tilstatt falskt i hundrevis av 
straffesaker hvor det ikke har vrert muJig a fremskaffe 
DNA-beviser mot andre fordi det har gatt for lang tid 
siden forbrytelsen fant sted . 

uvn BLE ALDRJ det samm e fo r Espen etter at politiet 
pr0vde a knekke det de mente var en I0gner. Etter 
15 ar i utlendighet i England og Spania skulle det bli 
godt a vende tilbake til Norge, mermere famHie og 
venner. Trodde han. 

Men garnlelandet had de ikke glemt. A sta fram 
med navn og bilde er helt uaktuelt. A bes0ke farnilien 
pa Karm0y er fortsatt en belastning siden mermilj0et 
er delt i to leirer. Da er Stavanger passe langt unna. 

Men hos den f0rste arbeidsgiveren i Norge, Fokus 
Bank, fikk sjefene panikk da de skj0nte hvem de 
hadde ansatt. Espen ble oppsagt fordi banken fryktet 
reaksjoner hos kunder som kjente ham igjen som 
«fetteren>>. Espen gikk til s0ksmal og ble tilkjent nrer 
en million kroner i erstatning for usaklig oppsigelse. 
Menj obben fLkk han ikke tilbake. 

Og i dag sitter han i et d iskret m0terom i et bygg i 
merheten av sin arbeidsplass. 

Han gjemmer seg fortsatt. 

EN GANG PROVO£ norsk politi a knekke J0gner med 
FBL-metoder. I dag mener Espen at de i stedet mani· 
pulerte en uskyldig manns bilde av sannheten. I 
ruinene av saken som nesten 0dela livet hans, vokste 
det fram et nytt regime i menneskets evige kamp mot 
l0gnen. f:) 

Advokat Arvid Sj0din er en av dem som har fulgt 
Birgitte-saken tettest. Han mener Kripos-ledelsen gjorde 
Stian Elle til en syndebukk etter Birgitte-saken, og at de 
de~for degraderte ham. 

- Elle fulgte bare loja/t opp avlu<Jrsmetodene som hans 
overordnede i Kripos had de full til/it til, mener Sj(!}din. 

Stian Elle jobbet fra 2002 pti Karm(!}y lensmannskontor. 
Han d(!}de i 2007, 47 ar gammel. 

Espen (et psevdonym) har if/ere runder i rettssystemet 
fors(!}kt a fa erstatn i ngsdommen opphevet, med 
henvisning til at han ble utsatt for ulovlige og manipu
lative metoder i avh(i}r, men han har aldri vunnet fram. 

Riksadvokaten, Norges fWerste patalemyndighet, har 
lest Plot-dokumentaren og kommenterer den slik: 

«Kvaliteten av avh0r ogden metodikk som benyttes er 
et meget viktig tema. Riksadvokaten har ingen konkrete 
merknader til dokumentaren». 

Ogsa l(ripos og Politidirektoratet har fatt lese he/e 
dokumentaren. Kripos har f(i}/gende kommentar: 

<<Avh(i}r er et helt sen trait verkt(!}y for politiet/ 
patalemyndigheten, og det pagar et kontinuerlig arbeid 
i norsk politifor a h0yne kvaliteten og utvikle metodikken 
pa dette omradet. Sommeren20/2nedsatte riksavokaten 
en arbeidsgruppe hvor Kripos er representert, og som 
har fatt i mandata unders(!}ke praksis, ogeventue/t 
foresla tiltak som er egnet til a videreutvikle politiets 
avh0r. Ut over dette 0nsker ikke Kripos a kommentere 
dokumentaren og/eller enkeltsakene som om tales der. 
Vi tillater oss likevel a papeke at deter en krevende 
(i}ve/se a tegne et nyansert og helhetlig bilde av 
et komplekst fagomrdde basert pa enkeltsaken>. 
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