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INDSTILLING TIL CAVLlNGPRISEN 2020

Kære Cavling-komite,

Jeg vil gerne indstille holdet bag TV2-dokumentaren "TILSTÅELSEN" - Lotte Mathilde Nielsen, Charlotte
Kjerup Mauritzen, Carl-Johan Zinckernagel og Ketil Alstrup Johansen. til Cavlingprisen. TILSTÅELSEN er en
serie på fire dokumentarprogrammer, der blev sendt i foråret 2020. Dokumentarserien kulegraver sagen
om den udviklingshæmmede Erik Solbakke Hansen, der blev dømt som den største 'massemorder' i
moderne tid, men som meget vel kan være blevet udsat for et justitsmord.

Erik Solbakke Hansen blev i 1989 blev dømt for mordbranden på Hotel Hafnia og drabet på en lS-årig pige
på Fanø. Med 38 døde i alt blev Erik Solbakke officielt den person i Danmark med flest menneskeliv på
samvittigheden. I 'Tilståelsen' dissekerer de fire journalister dommen over Erik Solbakke og den tvivlsomme
tilståelse, han afgav under en stribe afhøringer.

Den kritiske gennemgang af sagen begynder, da en pensioneret rejseholdsefterforsker for nogle år siden
deler sin undren med TV 2 og med forfatteren Peer Kaae. Det fører til en lang research, hvor TV 2s
journalister minutiøst gennemgår 6000 siders sagsakter fra Rigsarkivet om efterforskningen og dommene
mod Erik Solbakke. Sagen var opsigtsvækkende i og med at der hverken var tekniske beviser eller vidner
imod ham. Det mest håndfaste bevis - blodspor på stenen, der blev brugt til at slå Anette Thomsen på Fanø
ihjel- matchede ikke Solbakkes blodtype.

Derfor var Erik Solbakkes tilståelse helt afgørende for dommen. Men han var mentalt udviklingshæmmet,
og journalisterne afdækker via sagsakter. vidner og eksperter, at han var opmærksomhedssøgende og
havde tendens til at ville please folk og tale dem efter munden. Alligevel sad Erik Solbakke alene overfor
den samme efterforskningsleder i afhøring efter afhøring og blev udsat for ledende spørgsmål, hvorefter
forklaringerne udviklede sig og til sidst passede til forbrydelserne. Det er endvidere et faktum, at
efterforskningslederen ikke optog Solbakkes forklaringer under de mange afhøringer. Retten blev som regel
kun gjort bekendt med den sidste version af Solbakkes forklaringer, og den var tit markant anderledes end
den første version.

Dokumentarerne afslører at flere af de centrale vidner ikke kan genkende de vidneudsagn, de tillægges af
efterforskningslederen. Og afslører, hvordan forklaringerne ændrede sig fundamentalt i takt med at
afhøringerne skred frem. ligesom en afgørende præmis i dommen er, at Erik Sol bakke ikke løj - men hvor
dokumentaren afslører, at han erkender skyld i nedbrænding af huse, der aldrig er brændt ned. Der står et
samlet billede tilbage af en tendentiøs og tunnelsyns-ramt efterforskning. Dommenes præmisser
fremlægges loyalt, men stykke for stykke afsløres vigtige oplysninger, som dengang blev holdt tilbage for
retten - og som satte alvorlige spørgsmålstegn ved Erik Solbakkes skyld.

I dokumentaren bliver en førende dansk og norsk retsekspert sat grundigt ind i hele researchen og
sagsakterne og de forholder sig meget kritisk til afhøringerne, efterforskningen og dommens præmisser.
Deres vurdering er, at vi sandsynligvis har at gøre med den største retssskandale i nyere tid. Når man har
set dokumentarserien til ende, er man ikke længere i tvivl: Erik Solbakke blev dømt på et uholdbart
grundlag.



Dokumentaren er dermed et yderst alvorligt anslag imod tilliden til en af de mest fundamentale søjler i et
retssamfund: Retssikkerheden for den enkelte borger. Ikke alene er et justitsmord et for meget - men
implikationen er, at de eventuelle skyldige bag mordet og Hafniabranden (hvis den ikke var et hændeligt
uheld) gik fri og går rundt i samfundet, den dag i dag. Værst af alt måtte Erik Solbakkes familie igennem
mange års social stigmatisering med voldsomme konsekvenser for deres livskvalitet. Og han selv døde
ensom og ulykkelig i det særlige fængsel han blev placeret i.

Den grundige dokumentation har ført til at sagen efterfølgende er blevet indbragt for den Særlige Klageret.
Derudover har justitsministeren i et samråd i Folketinget lovet at sætte skub på implementering af
obligatorisk optagelse af politi afhøringer, og Venstres retsordfører har foreslået, at afhøringer af mentalt
udviklingshæmmede ikke længere skal have nogen bevismæssigværdi.

Det er det enestående grundige journalistiske arbejde de fire dedikerede journalister har foretaget, der har
ført til, at der er blevet kastet kritisk lys på denne sorte plet på vores retshistorie. Derfor fortjener de
(avling-prisen.

Programmerne satte en gang i en debat om politiets metoder, samt hvorfor politiet i Danmark - modsat
England og Norge - stadig ikke optager afhøringer:
https:llnyheder.tv2.dk/krimi/2020-05-31-trods-opford ri ng-fra -e kspe rte r-vi 1-ri gspo Iiti et -i kke-goe re-o ptagel s
er-af

https:llnyheder.tv2.dk/politik/2020-06-02-justitsminister-kaldt-i-samraad-Iydoptagelser-af-politiets-afhoeri
nger-boer

https:llnyheder.tv2.dk/krimi/2020-06-11-tortu rkom ite-rette r-ha ard- kriti k-m od -d ansk-pol itis-a rbe jdsmetod
er

Efter programserien blev sendt, var eksperter og politikere oprørte, og Erik Solbakkes søster anmodede om
genoptagelse af sagen ved den Særlige Klageret.
https:llnyheder.tv2.dk/politik/2020-05-27-eksperter-og-politikere-er-rystede-efter-tv-program-sagen-maa-
genaabnes

https:llnyheder.tv2.dk/krimi/2020-06-22-nu-anmoder-soester-om-genoptagelse-af-sagen-med-danmarkshi
storiens-stoerste

Researchen var så grundig, at flere detaljer, der talte for Erik Solbakkes uskyld ikke kunne rummes i de fire
programmer, men i stedet udkom i kølvandet på serien:
https:llnyheder.tv2.dk/2020-06-11-han-skrev-sin-egen-tilstaaelse-politiet-sagde-han-ikke-kunne-Iaese

Med venlig hilsen

Thomas Breinholt,
Faktachef, TV 2


