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1. Praktikum 

Etter kommunevalget 2002 fikk det lokale partiet Listefront vippeposisjon i kommunestyret i Blomvang. 

Dette førte til at en rekke reformer ble gjennomført. Blant annet ble det kommunale sykehjemmet ”Vangens 

hvile” solgt til Blommat AS, som også eide tre dagligvarebutikker i kommunen. Denne reformen var svært 

kontroversiell, og førte til en bred og langvarig debatt i lokalavisen, Blomvangingen. 

 

En av de ivrigste debattantene var Peder Åsvang, som var bestyrer av den største av Blommats 

dagligvarebutikker, Blommat Sentrum, som lå midt imot kommunehuset sentralt i tettstedet. Tanten hans, 

Marte Kirkeblom, var 86 år gammel, og hadde bodd på Vangens hvile de siste fjorten årene. Like etter at 

Blommat AS hadde tatt over driften, hadde Marte Kirkeblom besvimt mens hun satt og så på en fotballkamp 

på fjernsyn etter middag. Hun ble hjulpet til sengs, men før lege kom til, våknet hun og syntes å være som 

vanlig. Legen fikk beskjed om dette og kom derfor ikke til sykehjemmet denne kvelden.  

 

Etter noen dager syntes pleierne at Marte snakket litt annerledes, og for sikkerhets skyld ble hun sendt til 

undersøkelse på kommunesykehuset. Der oppdaget de at hun hadde hatt et lite hjerneslag, og at 

virkningene gradvis gjorde seg gjeldende. Etter en uke var tilstander forverret, Marte fant ikke de riktige 

ordene og det var vanskelig å forstå hva hun ville. Diagnosen ble afasi. 

 

Peder Åsvang ble opprørt over behandlingen av tanten. Han mente at de ansatte på sykehjemmet burde 

hatt vett nok til ikke å la henne sitte utover kvelden og se på fotball, som så lett kunne gjøre henne 

opphisset, særlig når det var et lag hun holdt med som spilte. Han mente også at de burde ha oppdaget at 

hun besvimte mye tidligere, for han trodde det var gått lang tid fra tanten besvimte til personalet la merke til 

det. Han mente dessuten at de burde latt legen få undersøke henne samme kveld, og ikke ”avbestilt” 

besøket.  

     

Peder var også politisk engasjert. Han var en sterk motstander av privatiseringen av sykehjemmet, og skrev 

om dette i Blomvangingen. Han brukte historien om sin egen tante som eksempel på hvordan det kunne gå, 

og hvordan kvaliteten på omsorgstjenestene var blitt forverret.  

     

Eieren av Blommat AS, Lars Blommenholm, som også var formann i Listefront, likte svært dårlig at Peder 

engasjerte seg på denne måten. Han var jo Peders arbeidsgiver, og mente at Peder opptrådte lite lojalt når 

han angrep den bedriften han selv var ansatt i – dagligvarebutikkene og sykehjemmet var tross alt begge 

eid av Blommat AS.  

     

Peder ble ytterligere irritert over at Lars forsøkte å legge press på ham for å stanse avisskriveriene hans. 

Han skrev et skrapt innlegg til Blomvangingen hvor han navnga Lars og hevdet at han forsøkte å kvele en 

nødvendig politisk debatt. I samme innlegg fortalte han også at Lars Blommenholm da han var atten år 

gammel var blitt dømt for å ha misbrukt en yngre gutt seksuelt. Lars – som nå var 38 år gammel – ble 

rasende over at Peder trakk frem denne gamle saken. Selv om han faktisk var blitt dømt, så mente Lars at 



han hadde lagt forholdet bak seg og kunne forvente at et glemselens slør ble trukket over 

denne ”ungdomssynden”. 

     

Et par måneder etter episoden da Marte Kirkeblom besvimte foran fjernsynsapparatet, sovnet hun stille inn i 

løpet av natten. Peder mente at dette også skyldtes forsømmelser fra sykehjemmets side. Nå krevde han å 

få innsyn i alle dokumentene sykehjemmet hadde om behandlingen av tanten. 

 

 

1. Er Peder Åsvangs omtale av Lars Blommenholm i Blomvangingen en ærekrenkelse?  

2. Kan Peder Åsvang kreve å få innsyn i sykehjemmets dokumenter etter forvaltnings- eller 

offentlighetsloven?  

3. Finnes det andre lover som kan hjemle at han får innsyn i dokumentene?  

4. Kan Lars Blommenholm som arbeidsgiver nekte Peder Åsvang å kritisere Blommat AS i avisen?  

2. Teori 

Grunnloven § 100 3.ledd, 1.punktum lyder:  

 

”Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er 

nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder.”  

 

1. Drøft begrunnelsen for at det er forbud mot forhåndssensur  

2. Drøft hvorfor ikke forbudet gjelder fullt ut i forhold til ”levende Billeder” 

3. Kontrollspørsmål 

Disse spørsmålene skal besvares kort. 

 

1. Hva menes med medvirkningsansvar i strafferetten?  

2. Hva er Pressens Faglige Utvalg?  

3. Gjelder norsk lov for ytringer på Internettet?  

4. Kan leverandører av lagringstjenester på Internettet pålegges generelt å kontrollere eller overvåke den 

informasjonen som lagres eller overføres?  

5. Har man rett til å få trykket et leserbrev i en dagsavis? 

 


