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FORORD

politiet begynte da jeg jobbet med en
dokumentarsak om varslersakene i Bergen for magasinet Plot
i 2015. Under dette arbeidet møtte jeg flere av varslerne, ble
kjent med menneskene og de vanskelige skjebnene bak overskriftene. Dette er mennesker som handlet i tråd med sitt moralske kompass, som snakket høyt om områder som burde forbedres, som ikke fungerte eller som var direkte kritikkverdige.
Mennesker med mot som endte opp som fienden.
Flere fikk alvorlige helseproblemer, ble sykemeldt, paranoid
og utstøtt. Det er ikke en ukjent skjebne for varslere. Men i en
etat som politiet, hvor rett og galt ideelt bør styre handling, oppleves det ekstra ille. Detaljer som jeg etterhvert ble kjent med
gjennom sakene i Bergen, inkludert Robin Schaefer sin sak etter
varsling i Monika-saken, var på mange måter sjokkerende for en
menigmann som meg, som lenge hadde levd i en litt for god tro
på at politiet handlet utelukkende ut fra sitt samfunnsansvar.
En tid senere møtte jeg bergenspolitikeren Jan Sverre Stray for
å skrive historien bak avisoverskriftene, om hvordan han hadde
opplevd tiden fra han ble tiltalt for grov korrupsjon, til saken
ble henlagt 18 måneder senere. Også denne saken skrev jeg for
Plot. Stray kom med sterk kritikk mot politiet av hvordan han
følte seg behandlet, og han delte detaljer fra sin historie som
gjorde inntrykk.
min interesse for
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I tiden etterpå skrev jeg flere artikler om politiet for Ukeavisen
Ledelse / Dagens Perspektiv, denne gangen med fokus på aktuelle saker som organisering og ledelse av etaten, og interessen
vokste i takt med kunnskapen. Jo dypere inn i politiverden jeg
kom, jo mer kompleks ble bildet, og jo mer ble mitt litt naive
utgangspunkt utfordret.
Schaefer-saken (ofte omtales både varslersaken og drapssaken som Monika-saken) og de andre varslersakene har preget
nyhetsbildet både nasjonalt og lokalt de siste årene. Sammen
med politiet og påtalemyndighetenes håndtering av store korrupsjonssaker som Trude Drevland-saken og anklagene mot politikeren Jan Sverre Stray, som tvang dem begge ut av politikken
etter en massiv forhåndsdømming, har varslersakene på mange
måter bidratt til å lede politiet inn i en ny krisetid og ført til
historisk lav tillitt i befolkningen, spesielt på Vestlandet. Makt i
uniform setter fokus på de nevnte sakene fra Bergen, der hvor
problemene synes å kulminere, og gjennom disse illustreres
noen av de overordnete problemene politietaten nasjonalt står
ovenfor, idet politireformen brettes utover landet.
Dette er en bok skrevet fra et journalistisk perspektiv. Jeg er ingen ekspert på politiet eller strafferett. Jeg har oppsøkt aktørene
i de ulike sakene og hatt lange samtaler med et par dusin kilder,
noen av dem anonyme, noen interne i politiet, andre eksterne
stemmer og fagfolk, som hver har bydd på sitt unike perspektiv.
Alle deres bidrag har vært uvurderlige. Noen av kapitlene preges av en mer fortellende form, andre av tradisjonell sakprosa.
Jeg vil gjerne takke de mange kildene som villig har latt seg intervjue og gitt meg verdifull innsikt, synspunkter og analyser
fra sine perspektiv. Noen av kildene internt i politiet har valgt
8

å være anonyme, men har gitt meg viktig kunnskap og bakgrunnsinformasjon for å få forståelse for hvordan verden innad
i politiet fungerer. Takk til Kjetil Rekdal for gjentatte samtaler
som har gitt meg god forståelse for politiet og prosesser, og til
Birthe Eriksen for innsikt og kunnskap om varsling i politiet.
En spesiell takk må rettes til varslerne jeg har snakket med,
som har stolt på meg med sin historie og sine skjebner. Det krever mot også det. Takk for at dere brukte både tid og ikke minst
krefter på å fortelle om deres virkelighet.
Spesiell takk også til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) for stipend som har muliggjort arbeidet
med denne boken.
Til slutt vil jeg takke redaktørene mine, Øyvind Lerø og
Magne Lerø, for å ha troen på meg til å skrive denne boken og
for kloke råd, veiledning, redigering og støtte underveis.

Bergen, 22. september 2017
Aasa Christine Stoltz
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PROLOG

Allerede klokken halv åtte om morgenen banker hun på
politimesterens dør. Rigmor Isehaug, lederen for vold og sedelighetsseksjon ved Bergen sentrum politistasjon, har vært grytidlig
oppe denne morgenen.
Det er uvanlig i politiet, også for mellomledere, å gå direkte til
politimesteren med en sak. Man skal følge linjen, gå til nærmeste
overordnede. Men i dag er Isehaug opprørt over det som utspiller
seg. Hun ser ingen annen mulighet.
Det gjelder et NRK-intervju fra dagen før. Et intervju der daværende visepolitimester Gunnar Fløystad blir spurt om det er riktig
at etterforskeren som slo alarm i Monika-saken ble bedt om å ikke
se på saken.
Han svarer at det ikke er riktig, at en gruppe var nedsatt for å
vurdere saken på nytt.
Isehaug tenker at det er løgn.
— Du må stoppe disse uttalelsene før det eskalerer, sier hun til
politimesteren.
[Fra bokens kapittel 3: Varsleropprøret]
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INNLEDNING

K r it ik k o g my te r
politiet i bergen har et dårlig rykte. det er
fortjent — men er det også ufortjent?

P

olitiet nasjonalt har vært i krisemodus siden 22.

juli 2011. Én by skiller seg ut, én by har hatt flere skandaler
enn noen andre i politiet de siste årene: Bergen, Vestlandets
hovedstad, Norges nest største by, men en by med trekk av småbymentalitet. Stor nok til å regjere og styre for seg selv, liten
nok til at nettverk står sterkt og at gjennomstrømming av ledere
ikke er stor.
I nyere historie begynte uføret i Bergen med politivoldsaken på
1970- og 80-tallet. Holdningen og inntrykket i dag er at politiet
aldri klarte å bli kvitt den ukulturen som herjet i distriktet den
gang, og at man senere har sett resultater av dette i form av Monika-saken og de andre varslersakene. Men i hvor stor grad er
sannheten om omfanget av politivold basert på en myte? Hvor
kan man eventuelt finne paralleller til dagens saker?
I omfanget av Monika-saken, varslersakene, narkovarselet, den
massive mediedekningen og de mange rapportene som er utarbeidet fra ulike vinklinger og med ulike mandat, har helheten
13

i stor grad blitt fragmentert. I denne boken får vi høre noen av
historiene til varslerne, hvordan de ble mottatt og hva som har
skjedd i etterkant. Kilder snakker om motiver og årsaker, og boken stiller spørsmål om man har kommet noen vei.
I korrupsjons-anklagene mot Trude Drevland og Jan Sverre
Stray fikk politiet kritikk for å være vinglete, for å bruke lang
tid og for å gå etter folkekjære personligheter som arbeidet for
byens beste. Var sakene for pressen og politikken, ikke for politiet? Eller er nordmenn og bergensere naive når det kommer til
spørsmål om korrupsjon blant mennesker med makt? Fungerer
dagens regelverk optimalt, og har man god nok kompetanse i
politiet lokalt? Uten å gå inn i skyldspørsmål for øvrig, tar boken opp tema som behandling av de mistenkte, politiets rolle til
media og økonomisk kriminalitet i et større perspektiv i Norge,
hvorfor dette er så viktig å forfølge og hvordan et godt hjerte og
ubetenksomhet ikke er en unnskyldning for ikke å følge spillereglene.
Politiet har monopol på makt i fredstid. Med makt følger et ekstra ansvar. Når det går galt i politiet, er det så mye verre enn
når det går galt i andre myndighetsorganer. Her står liv på spill.
Politiet er organisert etter strenge hierarkiske prinsipper, og det
med god grunn. Etaten skal være effektiv når det smeller, marsjere i takt og ha lojalt personell for å både være forutsigbare for
samfunnet og for å kunne håndtere uforutsette kriser. En del av
sakene fører oss inn i et hierarki hvor makt spiller en sentral rolle og der samfunnsoppdraget kan smuldre vekk når en blir mest
opptatt av å dekke sin egen rygg, skjule sine feil og beskytte sine
egne. Ledelse i et slikt miljø er dessuten ekstra utfordrende. Politiet skal lede både i krise og i fred.
14

Dermed blir politiets grunnsteiner også det som vanskeliggjør håndteringen av andre organisatoriske utfordringer.
Politiet er også kjent for å være en lukket etat, og slik må det
også være i mange tilfeller. Men mye tyder på at hemmeligholdet sitter slik i ryggmargen at det blir en refleks å benekte — beskytte seg mot «angrep».
Og «angriperne» i denne sammenheng er varslerne og media.
Men jo mer lukket politiet er, jo større kan faren være for at
deres metoder er i utakt med samfunnets forventninger.
Gjennom krisene i Bergen vil boken belyse hvilke problemer
som er knyttet til Vest politidistrikt, men også hvordan skandalene og varslersakene i Bergen kan illustrere noen av problemene politiet står ovenfor på nasjonalt plan.
Om utviklingen går mot bedre kvalifiserte mellomledere, yngre mennesker som setter etikk i høysetet, annerledes rekrutteringsprosesser hvor ikke ansiennitet trumfer kompetanse
og personlighet, gir det håp. Problemene melder seg for øvrig
etterhvert som makt erverves. I det man klatrer oppover karrierestigen i politiet, sosialiseres man inn i spillereglene, hvor
egne meninger vannes ut og man blir opptatt av å spille på lag
og holde sin karrieresti «ren.»
Da stilner også stemmene.
«Jeg skal overleve i dette systemet.»
(anonym kilde)

Dette er ikke en uttømmende behandling av politiets utfordringer, heller ikke er det et totalbilde på situasjonen i Vest. Men så
langt har ingen andre publikasjoner latt så mange involverte i
15

dette komplekse bildet uttale seg. Boken er derfor en invitasjon
til leserne om å gjøre seg oppfatninger basert på en større forståelse for hva som ligger bak de ulike sakene som har skapt nasjonale overskrifter fra landsdelen, til å gå i dybden på hva som
er berettiget kritikk og hva som er basert på gamle myter. Til
slutt er det også en invitasjon til en diskusjon om hvilket politi
Norge ønsker å ha, og derfor vil Makt i uniform gjerne stimulere
til tanker og ideer om hvordan man skal kunne komme dit.
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KAPITTEL 1

Bren n p u n k t B e r ge n
det har stormet rundt p olitiet i norge
de siste årene. aller hardest har
stormen rast i bergen.

V

omkranset av fjell.
Toppene skaper kanskje mer enn bare symbolsk en gryte,
en egen symbiose, som på mange måter holder byen adskilt fra
resten av landet. Noen mener geografien samt byens demografi
til en viss grad kan forklare kulturen som har vokst frem her.
Det er langt til nærmeste storby med de samme karrieremulighetene. Det er bare Oslo som kan skilte med bedre eller tilsvarende muligheter, og det er en dårlig skjult hemmelighet at
mange bergensere helst ikke forlater byen sin. Dette kan føre til
at en ikke får tilstrekkelig sirkulasjon på byens ledernivå. Dårlig
sirkulasjon skaper tung luft.
estlandets

h o v e d s ta d

ligger

Så også i politiet. Monika-saken, inkludert den påfølgende varslersaken av politietterforsker Robin Schaefer, er blitt stående
som en av de verste politiskandalene i moderne tid. I kjølvannet har en rekke varslersaker kommet til overflaten i Norges
nest største by. Gjennom de siste års skandaler har mange trukket tråder tilbake til de såkalte «politivoldsakene» på 1970- og
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80-tallet. Kilder både i og utenfor etaten peker på at Monika-saken og varslersakene kan tyde på at politiet ikke har lært særlig
mye siden den gang.
Nåværende politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad,
ønsker å se fremover. Men under mitt arbeid med denne boken
er han ordknapp. Han ønsker ikke å gå inn i detaljer i de ulike
sakene og henviser til de mange rapportene som er skrevet. I
september 2016, derimot, da jeg intervjuet ham for Ukeavisen
Ledelse, tok han høflig imot meg på sitt kontor i øverste etasje
på politihuset i Bergen. Da var han overraskende åpen om sine
opplevelser fra sin første tid som ung politijurist i Bergen. Han
opplevde selv å være vitne til det han i dag kaller en misforstått
stolthetskultur. Han hørte endatil en leder en dag uttale: «Vi ber
ikke Kripos om hjelp. Vi har kompetansen selv». Selv om dette
er 20 år siden, bekreftet politimesteren at elementer av disse
holdningene fortsatt er til stede. Andre kilder hevder at dette
i aller høyeste grad fremdeles er hovedregelen, ikke unntaket.
Mange stiller seg bak tolkningen om at denne misforståtte
stolthetskulturen i politiet i Bergen, staheten om at politidistriktet skal klare seg selv, kommer av at det er akkurat stort nok
til å drive for seg selv uten at noen stiller spørsmålstegn eller
krav, men likevel for lite til å takle alle typer saker som krever
spesialkompetanse.
Flere tiltak ble satt i gang i kjølvannet av Monika-saken, og
nye systemer for varsling er på plass. I skrivende stund jobber
et regjeringsoppnevnt utvalg med lovverket for varsling for å
forbedre systemet ytterligere. Til tross for dette popper det stadig frem nye varslingssaker i Bergen. Håndteringen av den siste
store saken, det såkalte «narkovarselet», står så langt til stryk
ifølge de involverte parter.
18

Da handler det ikke bare om systemer, men om holdninger.
Bergen har også hatt en del kontroversielle krimsaker
opp gjennom årene. I sin bok Byen vest for loven tar tidligere
Kripos-etterforsker Ola Thune opp blant andre Fagereng saken, Lindås-saken, Åsane-saken, Trine Frantzen-saken og Berge Gerdt Larsen-saken. Fellesnevneren for disse sakene, ifølge
Thune, er mangelfull etterforskning og dårlig ledelse. Han konkluderer med at «Det er ille overalt, men det er verst i Bergen.»
«Det sitter en ukultur i veggene i forhold til ledelse i det gamle politihuset i Bergen — det har alltid vært slik. Det er masse
flinke fagfolk, men de har en ”ikke kom og fortell oss” holdning. Hvis noen gjør det, så vet vi hvordan vi skal ta dem.»
(anonym kilde i politiet)

Hva er det egentlig som forgår i Bergen, og hvorfor?

Tilbake til politivoldsakene
Politivoldsakene i Bergen har blitt stående som historien om det
mest voldelige politikammeret i Norden på 1970- og 80-tallet.
Skandalen startet med en generell voldsundersøkelse i Bergen
på midten av 1970-tallet utført av senere professor i rettssosiologi ved Universitet i Bergen Edvard Vogt og den da 20 år gamle
jusstudenten Gunnar Nordhus. Etterhvert som undersøkelsene
skred frem, mente de å kunne bevise at flere polititjenestemenn
i Bergens-politiet benyttet seg av voldelige metoder som ifølge
forskerne ikke tålte å se dagens lys. I 1981 avslørte de i en rapport at en høy andel av legebehandlede voldsofre, omkring 360
tilfeller årlig, skal ha vært ofre for politivold. Resultatene ble
offentliggjort i boken Volden og dens ofre (Cappelen, 1981).
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Reaksjonene lot ikke vente på seg. Justisdepartementet nedsatte et granskingsutvalg for å vurdere politivoldens omfang
i Norge generelt, og Bergen spesielt. Medlemmene i utvalget,
professor Anders Bratholm og høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nilsen, konkluderte med at politivold var mer utbredt enn
tidligere antatt. De støttet også voldsforskernes funn om forholdene i Bergen.
Politiet nektet kategorisk for anklagene om vold. Norsk Politiforbund og Bergens-politiet rettet beskyldninger mot arbeidet
Bratholm og Stenberg-Nilsen hadde gjort. Forskerne fortsatte
imidlertid arbeidet sitt og fikk professor Anders Bratholm med
på laget. Bratholm ble selve drivkraften i et arbeid som skulle
oppta mye av hans liv. Det skulle ta hele 17 år før sakskomplekset var ferdigbehandlet.
I 1986 ble omfattende dokumentasjon av politivoldsproblemet i Bergen lagt fram på ny. Bratholm oversendte rapporten
fortrolig til Justisdepartementet, Sivilombudsmannen og Riksadvokaten med et håp om at en ny granskning ville etterfølge.
Det blir så hevdet, ifølge Universitetet i Bergen sine arkiver, at
politisk press fra politiets organisasjoner førte til at departementet la ballen død. Det ryktes at en politisk sekretær i Justisdepartementet skal ha sagt at den justisminister som fikk politiet mot seg, ikke kunne fortsette. Riksadvokaten ville likevel
ha gransking, og han satte Oslo-politiet, ledet av statsadvokat
Erling O. Lyngtveit, til å etterforske sine kolleger ved Bergen
politikammer. Resultatene av etterforskningen ble lagt frem av
Lyngtveit på en fem timers lang pressekonferanse i Bergen 25.
juni 1987. Av i alt 368 saker ble 264 henlagt som «intet straffbart
forhold», 45 ble henlagt etter bevisets stilling, 46 ble henlagt
som foreldet, 2 fordi mistenkte var død og 10 «uten videre forføyning.» I én sak ble det utferdiget et forelegg mot en politi20

mann for lugging av en arrestant. Forelegget ble for øvrig ikke
vedtatt, og politimannen ble senere frifunnet av Bergen byrett.
Pressekonferansen ble av Bergens-pressen betraktet som en
«frifinnelse» av Bergens-politiet og en «henrettelse» av forskerne, selv om Riksadvokaten uttalte at «neppe noen vil betvile at
det har forekommet ulovlig maktbruk i Bergens-politiet». Også
Oslo-pressen hadde lignende overskrifter, mens Klassekampen
betegnet etterforskningen som «skandaløs». Dagbladets leder
hadde tittelen «Skaper ikke ro» dagen etter presskonferansen, hvor lederen gav uttrykk for at avisen ikke hadde tillitt til
«hvitvasken». De framholdt at vi på nytt hadde fått et eksempel
på at politiet ikke bør etterforske anklager mot politiet.1

B oomerangsakene
Så fulgte de såkalte boomerangsakene; Bergens-politiet satte i
gang etterforskning av et sekstitall personer som hadde forklart
voldsforskerne at de hadde vært utsatt for overgrep fra politiets
side. Forskerne som hadde avdekket overgrepene, påstod på
sin side at de selv også ble utsatt for hevnaksjoner fra politiet. I
tillegg til Boomerangsakene og etterforskningen mot Nordhus,
Vogt og Bratholm, ble forskerne mistenkt for å ha påvirket ofrene til å gi falske forklaringer om overgrepene. Politiet satte også
i gang etterforskning av to NRK-medarbeidere; Arne Wam og
Tron Strand. Dette ble av mange oppfattet som en hevnaksjon
fra politiets side.
15 personer som hadde forklart seg i rapportene, ble tiltalt for
falsk forklaring, og i årene mellom 1988–90 ble ti av dem dømt
skyldig. For politiet var dette en renvasking av deres rykte.
1

Fra Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet. Politivoldsaken
i Bergen — foran og bak kulissene. Bratholm, Anders. Tano Aschehoug, 1999
21

Men sakskomplekset stoppet ikke der. I 1996 begjærte advokatene Cato Schiøtz og Ole Jakob Bae syv av sakene gjenopptatt.
Begjæringen ble avslått i lagmannsretten, men tatt til følge av
Høyesterett. Alle syv ble frikjent — og Høyesterett tok i kjennelsen et oppgjør med det de mente var en ukultur i politiet
i Bergen:
«Når etterforskningen i 1986-87 av vold ved Bergen politikammer kun ender opp som den gjorde, med avhør av 230 tjenestemenn som alle ga uttrykk for at de ikke kunne ha kjennskap
til voldsepisoder, må forklaringen etter mitt syn søkes i det som
har vært kalt en ‹misforstått korpsånd›; at tjenestemenn dekker
hverandre også ved alvorlige brudd på sine tjenesteplikter ….
Det må ansees på det rene at politivold i en viss utstrekning var
et problem ved Bergen politikammer i perioden 1974-86.»

Dermed var punktum satt for en av politi-Norges største skandalesaker. Men ikke dets etterdønninger.

Ned i sky ttergravene!
Over 35 år etter politivoldsaken i Bergen startet, fremstår altså
den etablerte «sannheten» om hva som egentlig foregikk på politihuset i Bergen som en sannhet med sterke modifikasjoner.
De fleste er enige i at det var flere tilfeller hvor politiet utøvde
unødvendig makt og vold på 1970-tallet. Uenigheten beror på
hvor utbredd maktmisbruket var, hvor mange politifolk som
var involvert og alvorlighetsgraden i de ulike tilfellene.
Men hvordan politiledelsen og justis-Norge håndterte påstandene om vold, er mer interessant enn hva som er den udiskutable sannheten om volden.
22

«(Politiet) har sånne ressurser og taktikker at de kan
kverne folk ned til det minste støv og siden blåse det bort.»
(Offer for politivolden i Bergen, Jan Erik Løtvedt.)

I Boomerang, en dokumentarfilm fra 1995 regissert av Trond
Kvist, forteller Løtvedt om hvordan han opplevde at politiledelsen i Bergen tilintetgjorde alle påstander om maktmisbruk.
Hvordan sakskomplekset ble pulverisert helt til det ikke var noe
igjen.
Så hvordan var egentlig det interne oppgjøret etter politivoldsaken i Bergen? Mye kan tyde på at det nærmest ikke eksisterte. «Etter de opplysninger som foreligger, ble i det hele
tatt ikke politivoldproblemet og de mange negative utslag det
ga seg, drøftet av ledelsen ved Bergen politikammer», skriver
professor Bratholm i boken Politi, påtalemyndighet, presse og
rettssikkerhet. Politivoldsaken i Bergen - foran og bak kulissene.
Bratholm mener det var to forhold som forklarte den uheldige utviklingen som kom til overflaten i politivoldsaken: en dårlig
ledelse over mange år og ingen evne til selvjustis. Han skriver:
«I politiet og påtalemyndigheten synes iblant evnene til å ta
imot motforestillinger være så svak at rettssikkerheten kommer
i fare,» skriver han og legger til at «man kan ikke se bort fra at
politiets og påtalemyndighetens syn i politivoldsaken kan være
preget av ønsket om å bevare tilliten til det myndighetsorganet
det gjelder, og at dette hensyn - bevisst eller ubevisst - settes
foran hensynet til vanlige sannhetskrav.»

I et referat av en forklaring gitt til Riksadvokaten fra den pensjonerte politimannen Bjarne Helén Pedersen med bakgrunn som
politiavdelingssjef i Bergen og formann i byens politilag, het det:
23

«Når det gjelder ledelsen ved Bergen politikammer, mente Pedersen at det ikke var til å underslå at [politimester Asbjørn]
Bryhn og [inspektør Carl Mentz] Rynning-Tønnesen hadde gitt
politifolkene inntrykk av at det var ikke så galt at man slo. Mange
kan nok ha følt en viss ryggdekning. De var med på å fleipe om
slike ting, og det var en del kjedelige enkeltepisoder som kom
opp. Pedersen mente at dette inntrykk egentlig ikke var riktig,
og at de begge reagerte på overgrep. Likevel mente han at det
var mulig folkene fikk en følelse av at det ikke var så nøye. Blant
annet er det svært uheldig at ledelsen rent verbalt uttrykker seg
som om de ser ned på klientellet.»

Flere kommentatorer stilte seg følgende spørsmål: Det reaksjonsmønsteret som preget politivoldsakene i Bergen, hvor all
kritikk ble tilbakevist og alle påstander om politivold ble hardnakket benektet, hadde det vært mulig i noen annen norsk
by? Noen kommentarer poengterte at Bergen har særegenheter som forklarer reaksjonene; var det grunnlag for å hevde at
by-patriotismen er særlig sterk i Bergen og at byen, mer standhaftig enn andre, avviser kritikk som retter seg mot byens institusjoner eller ledende personer?
I en artikkel i Bergens Tidende, “Tilbakeblikk på boomerangsakene” (26. mai 1998), reiste også professor Bratholm og
andre som var involvert i arbeidet med å gjenåpne saken, spørsmålet om det er et særegent trekk ved Bergen og de sosiale forhold i byen som kan kaste lys over sakskomplekset. De spør om
byens lange historie av sterkt borgerskap med uformelle sosiale
og personlige bånd har skapt en spesielt sterk tradisjon for samhold og lojalitet mellom de forskjellige elitegruppene.
«Det synes som om politi, advokatstand, påtalemyndighet og
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dommerstand er så sterkt involvert med hverandre at uavhengighet kan bli vanskelig. Personer sirkulerer mellom de ulike
institusjoner, lojalitetsbånd knyttes på kryss og tvers. Dette kan
alvorlig true rettssikkerheten til enkeltindivider som kommer
på kant med en av disse institusjonene. De mener det er særlig
bekymringsfullt med pressens involvering med politiet,» skrev
Bratland i sin bok.

En av dem som i dag kan bidra til å kaste lys over dette bildet, er
Thomas Mathiesen, Professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han forteller at han fulgte politivoldsakene tett. Han
er temmelig klar på én ting: Måten politiet møtte kritikken på,
utgjør kjernen i saken og bidrar til å forklare hvorfor den fikk
såpass store dimensjoner.
— Politiets organisasjon står for en restriktiv holdning til journalister, forskere eller andre utenfor politiets interne organisasjon. Politiet reagerte med benektelse av kritikken. De gikk til
og med til angrep på kritikerne. Slik ble det en oppoverbakkekamp, sier han på telefon over Langfjellene.
Han legger til at et ledd i historien er at daværende justisminister Mona Røkke nedsatte en kommisjon som skulle undersøke sannhetsgehalten i forskningen, noe han aldri har hørt om
før eller senere i norsk historie. Det er uhørt at en justisminister
gjør en forskningsrapport til gjenstand for en undersøkelse.
— Den massive avvisning av all kritikk og benektelse av alle
funn gjorde i realiteten saken større. Hvis man ønsket mer stillhet, var det helt kontraproduktivt.
Mathiesen påpeker kulturen han mener eksisterer i politiet.
Den sier «på en pen måte» at «du skal være varsom med å uttale
deg negativt om politiet.»
— Det var i hvert fall situasjonen på 1980 tallet. Det har nok
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forandret seg noe i dag, og det har hjulpet at de har fått en politisjef og et Politidirektorat som kan holde dem mer i tømmene. Men dette er fortsatt en del av politikulturen.
Å benekte enhver form for kritikk kan true rettsikkerheten,
og det var dette som skjedde i politivoldsakene.
— Domstolene ble jo også involvert. Lagmannsretten i Bergen
nektet å ta opp igjen saken, og gjorde det først da Høyesterett
kom til unnsetning. Det er klart, det går jo opplagt utover rettssikkerheten i et samfunn når politiet opptrer på denne måten —
ved å benekte og utøve motstand.
— Er dette noe særegent med Bergen?
— Ja, det er en spesiell by. Det var en høyborgerlig by med en
relativt stor overklasse sammenliknet med andre byer. Byen er
en tidligere hovedstad og en viktig by. Jo viktigere Bergen ble,
desto viktigere var det for Bergen å benekte. Det ville antakelig
vært annerledes i Oslo, sier Mathisen.
Amnesty Internationals hovedkontor i London fattet interesse
for forholdene i Bergens-politiet og sendte i 1988 Anne Burley
til Bergen for å foreta nærmere undersøkelser av påstandene sammen med medlem av hovedstyret i London, Wolfgang
Heinz. Burley, som er tidligere leder ved Amnesty Internationals undersøkelsesavdeling for Europa, sier hun ikke ante at
saken fikk så store ringvirkninger som den gjorde etter at de
besøkte Bergen.
— Når det er påstander om mindre mishandling, bør de behandles umiddelbart. Problemet var kanskje at de ikke ble det,
sier Burley i dag per telefon, da jeg omsider får sporet henne
opp.
— Jeg er overrasket over at det (sakskomplekset ifm. Politivoldsakene. Red. anm) pågikk i så lang tid. Alle anklagelser mot
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politiet bør undersøkes på riktig måte. Myndighetene må ta på
seg noe av ansvaret her.
— Gitt anklagene var reaksjonen kanskje noe overdrevet, sier
hun og henviser til den lange tiden det tok før hele sakskomplekset var ferdigbehandlet.
Burley, som pensjonerte seg fra Amnesty i 2002, understreker at dersom påstander behandles umiddelbart, er det i politiets egen interesse.
— Dette er den beste beskyttelse politiet kan ha. Hvis myndighetene umiddelbart setter I gang en undersøkelse, kan de
fjerne mistanker om det er falske beskyldninger.
Burley har erfaring fra Amnestys arbeid verden over og sier
reaksjonene hun så i politivoldsaken i Bergen er veldig vanlige,
spesielt når det gjelder en etat som politiet.
— De nekter for at noe skjedde. Dette er en veldig sterk forsvarsmekanisme hvor man forsvarer seg med at politiet gjør en
vanskelig jobb, de konfronteres med vanskelige situasjoner og
så videre. Myndighetene vil også vanligvis støtte politiet, sier
hun.
I sine undersøkelser i Bergen, fant Burley og Heinz bevis for
at mishandling i politiet hadde foregått over en periode på flere
år, men at det verken var systematisk eller planlagt. I litteraturen og artikler som er skrevet fra denne tiden, virker det som
om Amnestys konklusjon hadde en større alvorlighetsgrad enn
det Burley forteller i dag.
— Selv om det var noen indikasjoner på at politiet ikke hadde
oppført seg som de burde, var det ikke tegn til det vi vil kalle
grusom, inhuman eller nedverdigende behandling, sier Burley
i dag.
Hun husker forklaringer som tydet på at kritikkverdige episoder foregikk, men at de ikke fant spor etter noe systematisk.
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— Jeg kan huske et vitnemål fra en som hadde blitt slått, en
som hadde falt overende. Det var den type ting som hadde
skjedd. Dette var ikke systematisk misbruk. Men det bør ikke
skje likevel.
I den nevnte filmen Boomerang uttaler Burley at de fleste hun
intervjuet understreket at tilfellene dreide seg kun om et begrenset antall politimenn.
«Faktisk gjorde de [intervjuobjektene] et stort nummer av å si at
i de fleste møtene med politiet hadde de blitt behandlet bra … Et
lite antall politibetjenter hadde, trodde vi, behandlet noen mennesker dårlig. Og de samme navnene kom opp igjen og igjen.»

Burley sier at det ikke ble skrevet noen rapport eller gitt en offisiell offentlig uttalelse fra Amnesty. De mente saken ikke krevde
noen oppfølging fra deres side.
Ifølge professor Bratholm konkluderte Amnesty med at slike saker bør granskes av uavhengige granskningskommisjoner,
ikke av politiets egne. Verken Statsadvokaten eller Riksadvokaten fant grunnlag for tiltak etter Amnestys konklusjon. Justisministeren mottok videre et brev 14. desember 1990 fra Malcom
Smart, generalsekretæren i Amnesty i London, der han uttrykte
bekymring for tilfellene de hadde sett i Bergen og la press på
departementet for å foreta nødvendige tiltak.
«Vi gikk til myndighetene for å informere dem. Det var ikke vår
intensjon at dette skulle bli offentlig. Vi trodde ikke problemet var
systematisk bruk av vold. Vi mente myndighetene kunne håndtere
denne saken ganske enkelt om de valgte å gjøre det»
|Burley i Boomerang]
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Burley sa videre i filmen at hun fryktet søksmålene for å ha angitt falsk forklaring kunne hindre andre mennesker som hadde
klager mot politiet fra å anmelde det.
Amnesty mottok aldri noe svar på dette.
Etter Amnestys undersøkelse, bestemte daværende statsadvokat Trovåg at Burley skulle etterforskes av Bergens-politiet.
Han fremsatte grove beskyldninger mot henne offentlig, blant
annet at hun hadde intervjuet ungdommer som var påvirket og
at xflere intervjuobjekter fikk betalt for å vitne. Amnesty på sin
side var rystet og påpekte at Burley hadde arbeidet for Amnesty
i 20 år og foretatt hundrevis av intervjuer i mange land, uten at
noen hadde trukket hennes profesjonelle atferd i tvil.
Burley sier i dag at hun ikke kan erindre alle detaljer om undersøkelsene I Bergen, men at hun ble anklaget for å ha skjenket mennene hun intervjuet, husker hun. Dette gikk tydeligvis
innpå henne, og hun sier, tydelig oppgitt:
— Det var uhørt. Jeg ble veldig irritert og indignert. Jeg hadde
ikke engang vært på dette hotellet. Jeg hadde fortatt undersøkelser i land som Iran, Tyrkia og Hellas, og hadde aldri opplevd
å bli beskyldt for noe slikt. Det var overraskende at dette skjedde I Norge.

Å være tjene stemann i B ergen under
politivoldsakene
En liten pike i barnehagealder leker i sandkassen sammen med to
jevnaldrende venninner. På en terrasse like ved har pappa til den
lille piken en velfortjent pust i bakken, en kaffekopp i hånden og to
ben på hagebordet. De små prater veslevoksent om mammaer og
pappaer og slikt, med røde kinn og sand under neglene.
— Min far kjører buss, sier den ene venninnen stolt. Han er
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POLITIET NASJONALT har vært i krisemodus siden 22. juli 2011. Én by skil-

ler seg ut. Én by har hatt flere skandaler i politiet enn noen andre de siste
årene. Ja, vi snakker om Bergen. Problemene i politiet kan synes å kulminere i Vestlandets hovedstad; Norges nest største by, men med trekk av
småbymentalitet. Stor nok til å regjere og styre for seg selv, liten nok til
at nettverk står sterkt og gjennomstrømming av ledere ikke er stor.
Kunne den skandaløse håndteringen av Monika-saken skjedd hvor
som helst i Norge? De mange varslersakene? Ville ordfører Trude
Drevland og bystyremedlem Jan Sverre Stray fått opplevelsen av dårlig
behandling i en annen by? Kunne narkobaroner ha regjert fritt og åpent
uten at politiet hadde hatt tid eller penger til å fakke dem?
«DET SITTER NOE I VEGGENE PÅ POLITIHUSET I BERGEN»
[sitat politikilde]
DET ER IKKE HELT TILFELDIG at disse sakene har eksplodert i Bergen.
Boken trekker tråder fra politivold- og boomerangsakene på 1970- og
80-tallet og frem til dagens saker. Systemfeil, trekk av fryktkultur, et
politi i skyttergravene når møtt med kritikk, ledere som svikter når det
gjelder og samrøre mellom personer og instanser med makt kan forklare noe. Politiet i Bergen har et dårlig rykte. Det er fortjent — men er det
også ufortjent?
GJENNOM SKANDALENE i Bergen vil Makt i uniform illustrere noen av de

overordnete problemene politiet nasjonalt står ovenfor idet nærpolitireformen brettes ut over landet. Boken inviterer til en diskusjon om hva
slags politi vi ønsker i Norge og hva slags ledere som trengs i politiet.
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