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Det er s’gu da løgn! 
Af Christian S. Nissen 

 

Vi bruger mange, mange timer hver dag på at læse aviser, høre radio og se TV. Det er den vig-

tigste kilde til vores viden om, hvad der sker omkring os i den nære og fjerne omverden. Medi-

erne former vores holdninger og danne de forestillinger og opfattelser, der ligger til grund for 

stillingtagen til stort og småt i politik og kulturliv.  

 

De aller fleste af os er passive tilskuere, som i vores medieforbrug er helt afhængige af medier-

nes troværdighed. Når en borgmester må gå af på grund af en uheldig udtalelse, når en virk-

somhed må trække et parti varer tilbage fra landets butikker fordi der i medierne har været om-

tale af farlige ingredienser, spørger vi os måske om et virkelig kan passe. Eller når en af de utal-

lige nye undersøgelser viser… - ja hvad som helst. Men tvivlen vejres bort, når vi ser historien 

omtalt i alle medier på stribe. Der må jo nok være noget om det.  

 

Og så sker det en sjælden gang, at der bliver kritisk medieomtale af en sag, vi selv kender godt 

til fra vores eget arbejde eller nabolag. Store overskrifter, dramatiske billeder, alvorlige kom-

mentarer fra professor dit eller dat. Folketingsmedlem hvem som helst er straks på banen og vil 

rejse sagen. Vi gnider os i øjnene, ryster på hovedet. Det er da helt tosset. Sådan forholder det 

sig jo slet ikke. Her er en lille håndfuld fjer blevet til en hel hønsegård. Eller også er den virkeli-

ge og meget mere interessante nyhed en helt anden, skjult bag kommunikationskonsulenters 

professionelle damage control. Men vi ser i TV den ”skyldige” på vej op ad en trappe på flugt fra 

fotografer og journalister. Vi ser ham med et flakkende blik og usikker stemmeføring i et inter-

view, hvor han på 2½ minut bliver sat i gabestokken. Hvis vi trøster os med, at det må være et 

enkelt fejlskud, der nok bliver rettet op af konkurrenterne på de andre medier, bliver vi ofte skuf-

fede. Vi bladrer igennem næste dags aviser, der som lemminger har kastet sig over byttet og 

føjer spot til skade i kampen om at overgå hinanden i forfølgelsen af historien og offeret. 

 

Oven på en sådan oplevelse er det som at miste tilliden til et leksikon, hvor der i et opslag står 

noget forkert om en ting, man selv ved noget om. Hvis det her er et fejlskud, hvad så med alt 

det andet, hvor man ikke har nogen særlig korrigerende viden. Det er en sund og berettiget 

skepsis, også når det drejer sig om medierne.  Problemet er blot, at vi ikke kan lade være med 

at bruge dem, som vi kan vælge at gøre med et leksikon. Det må heller ikke føre os til en forka-



 
stelse af den kritiske, dybdeborende journalistik eller af mediernes centrale rolle som vagthunde 

i det offentlige liv. Alt for ofte er det den nemme løsning, der peges på når den kritiske journali-

stik gribes i at ramme ved siden af. 

 

Også af den grund er problemet med fejlskuddene, med den manglende omhu og lemminger-

nes multiplikatoreffekt så alvorligt. Pressenævnet fanger af og til en fejl, ofte mere på procedu-

ren end på materien. Det sker heldigvis også, at fejlene bliver trukket frem af andre medier. Men 

det er som regel kun toppen af de rigtig store isbjerge. Neden under i den brede nyhedsstrøm 

begås der dagligt stribevis af fordrejninger og fejl, som aldrig når frem i dagslyset. 

 

Årsagerne er mange og kendte. Konkurrencen mellem medierne om at komme først med nyhe-

den, mindre tid og ressourcer til research, fristelsen til stadig skarpere spidsvinkling for at få 

historien på forsiden. Og enhver journalists forståelige drøm om ikke blot at beskrive men også 

at påvirke begivenhederne. Ansvar og skyld bæres på mange skuldre. Men i betragtning af den 

betydning og den gennemslagskraft medierne har, er det svært at forstå, hvorfor der internt i 

medieverdenen ikke ses med større alvor på sagen, hvorfor der ikke gøres mere ved det.  

 

Jeg har ofte – også i tiden før min nyvundne institutionelle frihed – spurgt rundt i medieverde-

nen, hvorfor der ikke i journaliststanden er en åben og skånselsløs debat og kritik, der fanger 

den slags. Som i forskermiljøer, hvor kolleger uden nåde og i fuld offentlighed kaster sig over en 

fagfælle, der bliver grebet i fusk eller manglende omhu. Hvorfor er der så få Rasmus Modsatter, 

der går mod strømmen med den anden historie, der ofte også findes? Svaret har været en ned-

slående og beskæmmende henvisning til en intern, kollegial hensyntagen, der gør at den slags 

alt for sjældent kommer længere end til snakken over kantinebordet. En skyldbevidst indrøm-

melse af frygten for at gøre sig utilbens og af standens åndelige slaphed.  

 

Man sku’ tro det var løgn.  

 

 

 


