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TV 2 har sendt ni episoder i en dokumen-
tarserie under tittelen Hvem drepte Bir-
gitte?. Bakgrunnen er drapet på den 17 år 
gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, 
politiets arbeid og de etterfølgende retts-
sakene. TV-dokumentaren levner politiets 
arbeid liten ære. 

Etter at saken hadde vært uløst i to år, 
var kravet om oppklaring blitt så sterkt 
at man presset Birgittes fetter til å tilstå. 
Han trakk da også tilståelsen tilbake etter 
kort tid. Måten tilståelsen fremkom på er 
i ettertid blitt sterkt kritisert fra kompe-
tent politifaglig hold, og har ført til store 
endringer i hvordan avhør av mistenkte 
skjer.

Selvrettferdig etterforskningsleder
Ståle Finsal, som var politiets etterfors-
kningsleder i Birgitte-saken, kommer lite 
heldig ut i dokumentaren. Det kommer 
klart frem hvordan han ledet etterfors-
kningen på villspor og hvordan han unn-
lot å følge opp vitneobservasjoner som 
pekte på andre mulige gjerningsmenn 
enn Birgittes fetter. Han viser heller ingen 
vilje til selvkritikk for måten han ødela et-
terforskningen i en tragisk drapssak.

I Dagsrevyen på NRK 13. oktober er Fin-
sal lørdagsgjest. Her forteller han om en 
rekke sjikanerende meldinger han har 
fått i etterkant av Hvem drepte Birgitte?. Vi 
får se en selvrettferdig Ståle Finsal som 
fortsatt ikke er villig til å erkjenne egne 
feil. Han forteller at politiet protokoller-
te alt som ble gjort. Dette er rett og slett 
ikke sant.

Presset tiltalte og avhørsleder
Vi var forsvarere for Birgittes fetter i lag-
mannsretten. Under rettssaken ble vi 
oppmerksomme på at både etterfors-
kningsleder Finsal og avhørslederen had-
de skrevet dagbøker under avhørene av 
fetteren. Disse dagbøkene nektet Finsal å 
legge frem, inntil han ble formelt pålagt 
det av lagmannsretten. Først da ble det 

klart hvordan politiet, under Finsals le-
delse, skapte en falsk tilståelse. 

Av dagbøkene fremgikk det hvordan 
fetteren på helt utilbørlige måter ble 
presset til å tilstå. Det fremgikk også at 
det hadde vært gjennomført mer enn 
hundre timer avhør uten at noe var blitt 
protokollert, slik regelverket krevde. 

Det fremgikk også hvordan Finsal pres-
set avhørslederen. Hvis han ikke oppnåd-
de en tilståelse i løpet av uken, fikk han 
beskjed om at Finsal selv ville overta av-
hørene. 

Mangel på evne til ydmykhet
Forut for behandlingen i herredsretten 
var det en rekke vitneforklaringer som 
var holdt unna forsvarerne. Under anke-
saken ble vi oppmerksom på at det fantes 
en lang rekke vitneobservasjoner fra per-
soner som ikke hadde sett Birgittes fetter 
på steder og til tider han måtte ha vært ut 
ifra politiets drapsteori. Dette var doku-
menter Finsal hadde tatt ut av de sakspa-
pirene advokatene hadde tilgang til. 

Det er selvsagt beklagelig at Finsal ut-
settes for sjikane. Men det er forstem-
mende å se hvordan han mangler evnen 
til ydmykhet og ettertenksomhet. Drapet 
på Birgitte er en tragedie. Politiets arbeid 
med saken har gjort tragedien uendelig 
mye større.

Drapet på Birgitte Tengs er  
en tragedie. Politiets arbeid 
med saken har gjort tragedien 
uendelig mye større.
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Etterforsker Leif Øren anviser hvor han fant slepespor i grusveien i 1995.  
Forsvarerne Sigurd Klomsæt og Erik Nadheim til høyre.   
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Urimelig kritikk av 
norsk humanitær 
innsats
I Aftenposten 12. oktober hevder 
generalsekretær i Flyktninghjel-
pen, Jan Egeland, at regjeringen 
reduserer andelen av samlet 
norsk bistand som går til krigs-
ofre og flyktninger og svikter 
flyktninger i nærområdene. Kri-
tikken faller på sin egen urime-
lighet. 

Med budsjettforslaget for 2019 
har regjeringen økt det huma-
nitære budsjettet med nær 65 
prosent siden 2013. Andelen av 
bistandsbudsjettet som går til 
humanitær bistand har økt fra 
nær 11 prosent i 2013 til nær 15 
prosent i 2018. I 2019 vil ande-
len reduseres marginalt, men 
samtidig foreslår vi at flyktning-
kvoten øker. Vi foreslår også at 
utviklingssatsingen i sårbare 
stater, der de mest alvorlige hu-
manitære krisene utspiller seg, 
fordobles. 

Egeland gir et feilaktig inn-
trykk av at det kun er huma-
nitære midler som brukes på 
flyktninger og andre som ram-
mes av humanitære kriser. Også 
andre deler av bistandsbudsjet-
tet brukes. Ikke minst i nærom-
rådene – Midtøsten, Afrikas horn 
og Sahel. 

Generalsekretæren prøver 
også å gjøre et poeng av at Nor-
ges bidrag til de internasjonale 
nødhjelpsappellene prosentuelt 
har gått ned. Men han vet godt 
at FNs nødhjelpsappeller er fire-
doblet det siste tiåret, og at Nor-
ge derfor gir mer enn noensin-
ne, ikke mindre. 

Det fremstår lettvint når 
Egeland er så ensidig opptatt 
av størrelsen på det humanitæ-
re budsjettet. Komplekse kriser 
kan ikke møtes med humanitæ-
re tiltak alene. Regjeringens nye 
humanitære strategi vektlegger 
derfor en helhetlig innsats der 
humanitær respons på akutte 
behov og utviklingstiltak ses i 
sammenheng. Bare slik kan vi 
bryte den negative spiralen der 
stadig flere mennesker er avhen-
gige av humanitær hjelp, år et-
ter år. 
Ine Eriksen Søreide
utenriksminister (H) 
Nikolai Astrup
utviklingsminister (H) 

Fakta

Hvem drepte Birgitte?

Kvelden 5. mai 1995  er 17 år gamle Birgitte 
Tengs på vei hjem. Hun blir sett i Kopervik 
sentrum, men etter midnatt finnes det ingen 
sikre observasjoner av henne. Morgenen etter 
finner en bonde liket.
Saken  blir en av Norges mest omtalte  
drapsgåter, og er blitt Norges første  
«True crime» TV-serie.
Hvem drepte Birgitte?  kan sees på TV 2  
og er basert på Bjørn Olav Jahrs  
omfattende bok fra 2015. 

Konfirmasjonsbilde av Birgitte Tengs.  


