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Den hemmelige krigsførelse  
Af Christian S. Nissen 

 

De seneste ugers hidsige debat om “Den hemmelige krig” har virkelig været en bane at boltre 

sig på for kommentatorer fra alle lejre.  

Nogle ser i sagen et klart eksempel, eller lige frem et bevis på, at DR er i gang med en nøje 

tilrettelagt kampagne mod regeringen og dens aktivistiske udenrigspolitik. Andre mener, at der 

blot er tale om en lidt lemfældig redaktionel behandling af et indkøbt program. Havde der 

overhovedet været nogen sag, hvis ikke Nyhedsavisen havde kørt sin branding-gravko frem, og 

dermed skabt grundlag for, at regeringen med et hurtigt, taktisk skaktræk kunne bortlede 

opmærksomheden fra en besværlig sag om behandlingen af krigsfanger? Aner vi bag det hele 

en nøje tilrettelagt plan fra regeringens mediestrateger med det formål, at svække DR’s 

almindelige troværdighed, eller blot en pludselig opstået lejlighed for en irriteret statsminister til 

spontant at komme af med sin galde? 

Med en grov forenkling ser det ud som om, kritikerne af det danske engagement i 

Afghanistan og Irak frikender DR og råber ”Berlusconi om statsministeren”. Krigens støtter 

synes der imod, at DR fortjener en ordentlig omgang med krabasken og tilkender ham samme 

umistelige ytringsfrihed som enhver anden borger. 

Lad mig prøve med yderligere en runde om enebærbuske, hvis der eller er plads til mere 

besserwissen.  

Ligesom kommentatorernes almene optik synes at præge deres syn på den konkrete sag, 

så er Guldbrandsens film også et eksempel på, at journalistikkens skarpe vinklinger tit løber af 

med historierne. I iveren efter at kunne fælde dom og lægge op til offentlig henrettelse drages 

der ofte alt for bastante konklusioner, hvor der i stedet burde stilles spørgsmål. Guldbrandsen 

slår i filmen løs med det store slagsværd på den tunge rustning, der omgærder regeringens 

handlen. Det giver en voldsom larm og laver flere buler af indiciets karakter, men ikke det 

banesår, som en uigennemskydelig bevisførelse ville have sikret. Havde han i stedet stukket en 

tynd og spids kårde ind i de åbenbare sprækker i rustningen og nøjedes med at markere alle de 

steder, hvor der berettiget kan næres tvivl, havde filmen stået stærkere og formentlig kunnet 

spille en mere frugtbar rolle i debatten.  

Ganske det samme kan man sige om Nyhedsavisens omfattende dækning. Indbyrdes, 

kollegial kritik af mediernes journalistiske og redaktionelle arbejde hører desværre ikke til daglig 

mediekost (måske lige med undtagelse af et altid vågent kritisk øje mod DR). Men i sin dækning 

af ”Den hemmelige krig” har Nyhedsavisens selektive kulegravning været styret af en 
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fordømmende drejebog, hvor der er gået efter alt, hvad der har kunnet tjene til en miskreditering 

af filmen, dens ophavsmand og DR’s visning af og efterfølgende håndtering af sagen. De 

mange gange jeg i de seneste uger er blevet ringet op af journalister fra Nyhedsavisen, viste 

tydeligt, at det var målet og, at researchens søgefelt efterhånden blev udvidet til almindelig 

snagen på det overdrev, hvor årgamle rygter og simpel sladder kolporteres. Tænk hvis nogle af 

researchkræfterne var blevet brugt til en lige så ihærdig belysning modteserne til bladets vinkel. 

Kan man så på den baggrund hævde, at Nyhedsavisen er gået i regeringens sold og enøjet 

fører kampagne for den aktivistiske udenrigspolitik? Og betyder artikelserien om ’Den 

Hemmelige krig’, at vi almindelighed bør nære mistillid til bladets redaktionelle linie og 

uafhængighed, og det i en sådan grad, at det hermed har fået et generelt 

troværdighedsproblem? 

Hvis man mener, at det vil være en urimelig konklusion at drage på baggrund af en enkelt 

problematisk artikelserie, så må man jo spørge, hvordan det kan være, at en sådan anklage nu 

rettes mod DR. Her er en enkelt film og den opfølgende dækning i TV Avisen blevet blæst op til 

en rokken ved DR’s generelle troværdighed. Hvis det skal gøres til en relevant og gyldig 

målestok, ville det sandt for dyden se sort ud for alle medier. Også selvom man tager højde for 

de fejl, der er indrømmet og beklaget, og de der stadig strides om, samt filmens overdrevne 

lancering.  

Her er vi tilbage ved en af de skamredne kæpheste, hvor enkelt udsendelser ustandselig 

bliver lagt til grund for fordømmelsen af hele butikken. Er der virkelig nogen, der i alvor vil ønske 

sig, at DR, og andre medier for den sags skyld, skal balancere hver enkelt udsendelse (hver 

eneste avisartikel)? Er det netop ikke en af DR’s vigtige opgaver at sikre en mangfoldighed af 

brydende opfattelser og holdninger? En mangfoldighed, der også giver plads til et indkøbt, 

kritisk program som Guldbrandsens film, uden at den skal tages som udtryk for en redaktionel 

linie. En seriøs vurdering af om DR lever op til det selvfølgelige krav om en troværdig, 

balanceret dækning, må naturligvis baseres på et langt bredere udvalg af udsendelser.  

Og lad mig så ”på falderebet”, som en klummekollega plejer at runde sine radioudsendelser 

af med, lige en passant nævne, at hverken generaldirektører, redaktionschefer eller journalister 

er upåvirkelige af pression fra Christiansborg. Ellers ville der næppe i DR’s lange historie have 

været gjort så mange forsøg på det.  

 


