
Tore Sandberg kan være i ferd med å avdekke sitt tredje 
justismord. Han mener nøkkelen til suksess er tålmodighet.

Redningsmannen

FRIKJENT: Fritz Moen blir her formelt frikjent for 
drapet på Sigrid Heggheim, et drap han har sittet 
18 år i fengsel for. Her sammen med Tore Sand-
berg (t.v.) og John Christian Elden i Borgarting 
lagmannsrett 7. oktober 2004.
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Hvorfor klarer Tore Sandberg det ingen journalister klarer?

TRIPPELSAKSMANN: Tore Sandberg kommer til SKUP for å snakke om hvordan han alene har klart å avdekke to justismord og bidratt til å få omgjort sju dommer. Nå er han på sporet av sitt tredje justismord. 
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JUSTISMORD: Det er ikke få dokumentbun-
ker privatetterforsker Tore Sandberg har lest 
og reflektert over de siste årene. 
– Det er et avgjørende element å bruke så 
mye tid og ressurser at man kan danne seg et 
skikkelig bilde av hva som har skjedd og hva 
som kan ha skjedd i ulike saker. Det er som 
regel ikke sånn at du får det på TV i kveld 
eller i avisen i morgen. Mange av sakene jeg 
har jobbet med, kunne naturligvis ha vært 
oppslag en rekke ganger underveis i proses-
sen. Men å komme til bunns tar uker, måne-
der eller kanskje år, sier Sandberg.

Begynte i Se og Hør
Historien om privatetterforsker Sandberg 
begynte i 1991, da Liland-saken kom inn i 
frilansjournalistens liv. Han var i utgangs-
punktet nysgjerrig rent journalistisk, og 
skulle bare sjekke ut saken. Det endte med 
at journalisten ble etterforsker. Etter at han 
begynte i Se og Hør i 1998, har han fått mel-
lom 5 000 og 6 000 henvendelser.
 – Jeg tror ikke jeg blir arbeidsledig før pen-
sjonsalderen, for å si det sånn. Hvis det er 
hold i én prosent av disse tilfellene, snakker 

vi om en 50 – 60 saker.
 – Hva er det som driver deg?
 – Jeg synes rett og slett det er et kjempe-
spennende felt. Hittil har jeg avdekket at alle 
ledd har sviktet i straffesaker, og dermed bi-
dratt til at i alt sju dommer er omgjort. Det 
er ganske mange i norsk sammenheng. Sam-
funnet vårt er ikke så rettssikkert som vi li-
ker å tro, sier han.

– Uholdbart
Sandberg blir opprørt når ressurssvake per-
soner siktes og tiltales – uten at deres rettig-
heter blir ivaretatt.
 – I sak etter sak har jeg avdekket at viktig 
informasjon er holdt unna viktige aktører, 
som at forhørsretten som står for varetekts-
fengsling, ikke har fått informasjon. Det er 
sterkt kritikkverdig. Nå jobber jeg med en 
sak der en svært ressurssvak person ble av-
hørt i totalt 60 timer uten advokat. Det er 
fullstendig uholdbart.
 – Du har ikke mye til overs for rettssikker-
heten i Norge?
 – Jeg tror de aller fleste saker får noenlun-
de god behandling. Av og til går det gærent, 
og da går det skikkelig galt – særlig fordi 
rettssystemet har en dårlig utviklet evne til 
å erkjenne at feil kan ha vært begått - og en 

n Den sterkt funksjonshemmede Fritz Moen ble i 1978 dømt for å ha voldtatt og drept ei 20 år gammel jente ved 
Stavne i Trondheim.
n I 1981 ble han i tillegg dømt for i 1976 å ha tatt livet av en annen 20 år gammel jente ved Nardo i Trondheim.
n Moen-saken er Europas eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord. Til sammen ble Fritz Moen dømt til 21 års 
fengsel og 10 års sikring.
n I 2004 ble Moen først frikjent for det ene drapet, og i 2006 ble han frikjent for det andre, etter at
en 67 år gammel mann hadde tilstått begge drapene på sitt dødsleie. Tore Sandberg hadde da jobbet 
med saken siden 1998.
Kilde: Wikipedia
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manglende vilje til å gjøre 
noe med det.

Stort pågangsmot
– Du gir deg ikke?
 – Det som er avgjørende, 
er jo om en selv ser og me-
ner at det er hold i en sak. 
Er det ikke hold i saken, må 
du legge den bort. Hvis jeg er 
av den oppfatning av at dette 
er det hold i – uansett hva 
myndighetspersoner prøver 
å glemme eller bortfortolke 
– ser jeg ingen grunn til å 
slutte.

Svensker har et fortrinn
Han er også bevisst på at han 
har andre forutsetninger enn 
journalister.
 – Min jobb som privatetter-
forsker gjør at jeg har tilgang 
på dokumenter journalister 
ikke får se. Dette er et avgjø-
rende element det er viktig 
ikke å glemme. Her har blant 
annet svenske journalister et 
klart fortrinn. Det kan være 
avgjørende i mange tilfeller, 
sier Sandberg.
 Selv er han beskjeden med 
tanke på egen innsats:
 – Jeg skammer meg ikke.
n ragne.riise@hotmail.com
n ida_rasch@yahoo.com

n Født 23. april 1944 i Asker.
n Var journalist i Dagsnytt radio og Dagsre-
vyen fram til 1982.
n Rundt 1990 kom han i kontakt med 
svenske Sten Ekroth, som mente Per Liland 
var blitt utsatt for justismord. Sandberg be-
gynte deretter å arbeide med Liland-saken. 
Liland, som da hadde sonet 14 år i fengsel, 
ble ved hjelp av Tore Sandberg og andre 
frikjent for drap i 1994.
n Sandberg er tildelt flere priser for sin inn-
sats. I 1995 ble han tildelt SKUPs ærespris 
for sitt arbeid med Liland-saken. Har også 
fått Amnestyprisen, Regjeringens mennes-
kerettighetspris og Olav Selvaag-prisen.
Kilde: Store Norske Leksikon
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