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Oagspressens handtering av blant annet Moen-saken og Torgersen-saken gir grunn 
t il a sette sp¢rsmalstegn ved hvordan den fyller sitt viktigste samfunnsoppdrag. 

Nor dagspressen svikter 
KRONIKK 
Bjorne Kvom 
Journalist 09 jurist 

IIIWB , FtkGE vanlig norsk lov· 
givning og avholde seg fra for· 
midling av straffbare injurier. er 
pressen ikke p;l]agt noen lovbe· 
ste.mte samfunnsoppgaver. Like
vel forutsetter den liberale demo
kratiske rettsstaten at pressen 
skal fungere som et kritisk kor· 
rektiv i vesentlige samfunns· 
sp0rsrn;l]. der det kan foreligge 
kritikkverdige forhold. Rollen 
scm csamfunnets vaktbikkje» er 
en av Arsakene til at dagspressen 
er fritatt fra a betale meIVerdiav
gift. Fritaltet utgjorde i 2006 ca. 
1.46 milliarder kroner. if01ge tall 
fra Medietilsynet. 

Hva det egentlig inneb:erer a 
v~re (vaJctbikkjeJ er ikke srerlig 
klart. At avsl0ring av rnaktmis
bruk er kjernen i vaktbikkje
funksjonen er innlysende. Men 
hva scm skal avsl0res, og hvor
dan, er ikke definert - pressens 
ckontrako med samfunnet er jo 
ikke skriftlig. Dessuten er nyhets
str0mmen sterk. antallet saker er 
stort. og hver sak kan sies a ha 
sitt individuelle preg sam krever 
et eget skj0nn. Derfor kan det 
v:ere vanskelig a sette opp regler. 

uum _ JIG det b0r kunne 
v:ere enighet om at pressen b0r 
fors0ke a fortnidle minst mulig 
cforu.renseb infonnasjon. M~et 
rna vrere at lesere og seere selv 
skal kunne danne seg en mest 
mulig saltlig fundert oppfatning 
av det aJctuelie temaet. Noen 
ganger kan det vcere ressurskre
vende a finne slik kunnskap. Da 
erdet behov for unders0kende og 
avs l0rende journalistikk De stc; 
re presseorganene har mer enn 
nok ressurser til a gjennomf0re 
slike .unders0kelser. 

PARAOOKS: Dagspressen mottar Artig bortimot l i S milliarder kroner i avgfftsJette pro Ar for A fylle sin samfunnsoppgave. Oa er det start paradoks at de kanskje 
alJer viktigste journalistiske arbeidene de siste 15 Arene er (oretatt av Tore Sandberg, en joumalist/privatetterforsker sam arbeider utenfor de store 
presseorganenei slcriver artilcketfortatteren. Her er Sandberg i et /ykkelig _yeblilck sammen med Fritz Moen. ARKNfOTO: SCANPIX 

Kravene vi b0r stille til pressen 
nar det gjelder a infonnere om 
mulig kritikkverdige forhold blir 
da: 

A) Fremskaffe relevant infor
masjon. noe som tidvis kan kreve 
egne unders0kelser. 

B) Fortnidle infonnasjonen til 
leserne pa en adekvat m~te slik at 
leserne selv kan ta stilling til hva 
som er «sant>. Her b0r det Jrunne 
kreves en nyansert og balansert 
fremstilling. . 

MGS ' SSIII tar alts~ nesten 1.5 
milliarder kroner i avgiftslette pro 
ar for a f'ylle sin samfunnsoppga-

«0ksedrapene i UUe HelveteJ om 
Uland-saken. Senere er det 
utskielte..Se og Her - som nektes 
momsfritak fordi bladet ikke 
lever opp til pressens samfunns
oppgaver - som har finansiert 
Sandberg. 

S . .. RGS ..urs som tVaktbik
kjeJ overfor justisseictoren i Nor
ge er uvurderlig. Hvorfor var ikke 
noen av de «seri0seJ villige til ~ gi 
ham de ressursene han trengte? 
Burde ikke dette bli ansett som 
selve kjemen i samfunnsoppdra
get? 

Jeg mener den seri0se pressen i 
disse tilfellene har sviktet sitt 
samfunnsoppdrag ved at de ikke 
har maktet a frembringe den 
n0dvendige informasJon om fei
lene som f0rte til de nevnte jus
tismordene. 
I Moen-sakene kan pressen ankla
ges for unnlatelsessynder. I Tor
gersen-saken har det ikke vcert 
manger p~ pressedekning. men 
problemet ber har tydeligvis 
vzrt en for ensidig dekning. 

ve. Da fremstar _, ___ -,,-___ -,-_ 
det som et stort .1 Hva det egentlig 
paradoks at de 

Hva skjedde 
do Gjenoppta
kelseskommi
sjonen nektet 
gjenopptakelse 
av saken? If01ge 
en nettmaIing 
gjort av VG 
mente hele 81 

kanskje aller innebCErer a VCEre 
viktigste journa-
listiske arbei- «vaktbikkje» er ikke 
dene de siste 15 sCErlig /dart 
arene er foretatt 
av en journa
list/privatetterforsker som arbei
der utenfor de store presseorga
nene. Jeg tenker selvsagt pa 
avdekkingen av justismordsa
kene som gjelder Per Liland og 
Fritz Moen. Tore Sandberg arbei
det i utgangspunktet pa egen 
hand da han fikk utgitt boken 

prosent at Torgersen burde ratt 
saken gjenopptatt. Denne oppfat
ningen reflekterer at leserne m~ 
ha dannet seg en oppfatning av 
Torgersen-saken som etter alt ~ 
d0mme ikke var korrekt. Her m~ 

det riktig nok tas et forbehold i 
og med at saken na er klaget inn 

lor Justisdepartementet. Men Hob0l- ble valgt. H0ydepunktet i 
uansett endelig resultat i Torger- anklagene var insinuasjoner om 
sen-saken lean det I. - -::;,-,-;;;--- at. en konsulent var 
hevdes at leserne Det finnes blitt drept i K0ben-
ikke kan ha tatt en havn fordi han tilsy-
nyansert og balan- neppe bare en nelatende .visste for 
sert fremstilling av arsak nar mye •. Det ble ogsa 
saken. Nar hele 81 fremmet pastander 
prosent er overras- pressen svfkter om at v:ennlling-
ket over at Torger- ene pa Hurumlan-
sen faktisk (mest sannsynlig) er det var manipulert. 
skyldig. rna pressens dekning ha Stortinget nedsatte en kommi-
v:ert for ensidig. sjon (Smith-komtnisjonen) for a 

I a-.. er det blitt produsert 
saksfremstillinger bade for og 
mot Torgersen. og pressen har 
ikke selv beh0vd a grave frem 
infonnasjon . . Men her har det 
~penbart sviktet nar det gjelder 
viderefortnidlingen. Pressen har 
gitt inntrykk av at det skjedde et 
justismord. Dekningen har v:ert 
sa ensidig at leserne sa ~ si er bliti 
forledet. 

Personlig mener jeg at pres
sens dekning av Torgersen"'saken 
b0r granskes. Det b0i analyseres 
hvordan leserne/oifentligheten 
er blitt infonnert i arenes 10p. 

I kriminalsakene kan medi
enes dekniIlg pavirke det endeli
ge resultatet (skyldigJikke-skyl
dig). For journalister er det derfor 
grunn til a v:ere ekstra edruelig 
og balansert i slike saker. 

_ n __ pa pressens svikt 
er de sakalte hovedflyplassakene. 
I forbindelse med utbyggingen av 
Gardermoen ble det gjennom 
pressen fremsatt en rekke ankla
ger. Kort sagt var det pastander 
om at kritikkverdige forhold . i 
kulisseneJ var arsaken til at Gar
dermoen - og ikke Hurum eller 

. granske de alvorlige anklagene i 
pressen. Kommisjonens konklu-
sjon var hard nar det gjaldt pres
sen: «Flyplassaken gir slaende 
eksempler pa hvordan masseme
dia kan bidra til a skape ogJeller 
vedlikeholde mistillit selv nar det 
il<ke har rimelig dekning i de fak
iiske forhold og gar langt ut over 
omradet .for viktig og legitim 
debatt om sentrale samfunns
sp0rsm;l]. (Dokurnent nr, - 18 
(2000-2001) s 245). 

I dette tilfellet rna det kunne 
antas at pressep hat sviktet bade 
nar det gjelder fremskaffing av 
informasjon og fortnidlingen. 

_'_omdetsomskjer 
i samfunnet forvalter pressen en 
sv:ert viktig oppgave. Mange 
avs10ringer foretan av pressen 
har i arenes 10p vrert av stor 
betydning. og det rna understre
kes at det gj0res mye gixIt arbeid. 
Det kan dessuten ikke kreves at 
dagspressen alltid skal opptre 
optimalt i forhold til samfunns
oppdr,tget. 

Ilk.vel b0r det gi grunn til 
refleksjon oar dagspressen - og 
da srerlig de mest ressurssterke 
mediene - i mange av de aller 
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st0rste sakene i nyere tid ikke har 
levd opp til sitt idealbilde. 

QyenfQt bar ie% k<ltt cef««t 
hva jeg mener har gatt galt. Det 
er bade snakk om sviktende 
kunnskap. og sviktende fortnid
ling. 

Dette kan skyldes kunnskaps-
10shet og kompetansernangel 
blant journalister og redakt0rer. 
Det kan ogsa skyldes manglende 
vilje til ~ f'ylle samfunnsoppga
yen som kritisk korrektiv. Van
sett b0r det gi grunn til selvran
sakelse blant pressefolk 

Er millionoverskudd viktigere 
enn rettssikkerhet? Klarer press
grupper og konspirasjonsteoreti
kere for lett a dominere mem
edekningen? Har redakt0rene 
reel! kontroll med hva initiativri
ke journalister gj011 . 

II.DE1 • S' un Oet finnes 
neppe bare ~n arsak. nar pressen 
svikte~ . 

Hadde det kun v:ert dagspres
sen som informerte oss viUe ·de 
groveste justisplordene i. Norge. 
aldri blitt oppklart • . Torgersen 
hadde fremstatt som uskyldig. og 
lokaliseringen av hovedflyplaS' 
sen hadde fremstatt som resultat 
av svindeL Men heldigvis er det 
ikke bare dagspressen som infor
merer samfunnet. 

Bjame Knm har skrevet Ire 
,,-ker om joumallstlkk; en 
om unde,..kende journalis
tikk, en om kriminaljoumalis
tikk og en om identifisering i 
krimlnalsaker. 
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