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Politik fra sidelinien 

- når tilskuerne løber ind på banen 
Af Christian S. Nissen 

 

For et par uger siden skabte det mere end opsigt, da en tilskuer i Parken blandede sig så 

ihærdigt i fodboldkampen, at det blev udslagsgivende for dens resultat. Den slags indblanding 

ind over sidelinien er hverdagskost på den politiske kampplads. Her har der altid været flydende 

grænser mellem spillerne på banen og journalisterne i kommentatorboksen. Men heller ikke det 

er, hvad det engang var. 

Endnu for halvtreds år siden, havde hvert af de fire "gamle partier” (Venstre, de 

konservative, radikale og Socialdemokratiet) i enhver større by over hele landet sin egen avis, 

der uden nogen vaklen fulgte partilinien fra Christiansborg. Det var spillerne på banen, der 

styrede klakørerne i kommentatorboksen. 

I tilstræbt subjektive reportager fra Folketinget og fra politiske møder ude i landet blev de 

journalistiske fingre sandelig lagt imellem. Partiavisens egne politikere blev gengivet, så de 

fremstod bedre end det, de havde sagt, mens modstanderne kun blev nødtørftigt omtalt og det i 

givet fald på en måde, så de må have ønsket, at de var blevet forbigået i tavshed. Det var den 

rene vare. Var man tungnem eller for doven til at læse de lange artikler, kunne man få en kort 

og opstrammet version i avisens leder, der som cognac’en efter middagen lettede fordøjelsen. 

Kun utilsigtede fejltagelser og sporadiske (ofte forkortede) læserbreve kunne skabe en vis uro i 

geledderne. 

Det kan godt være datidens læsere var tilfredse med denne evangeliske dækning, der gav 

ro i sindet og tryghed om den linie, de politiske repræsentanter fulgte på tinge. Men med 

dagens øjne var det noget utroværdigt bras. Hvis der skulle være nogle, der i dag savner 4-

blands-systemet og datidens politiske journalistik, skal de bare sætte sig til at læse et bundt 

gamle aviser fra den tid igennem.  

Man går lige frem hen og bliver helt glad for dagens presse med dens mangfoldighed. Nogle 

vil kalde det forvirring. Den gradvise opløsning af fordoms klare forståelsesparadigme (højre - 

venstre aksen) har gjort det vanskeligere at orientere sig og sværere at tolke politiske udspil og 

tilkendegivelser. Se blot på trængslen på den politiske midte, de radikales noget usikre 

positionering, Venstres herresving og senest et nyt parti, der ikke som en fordoms kollega i 

partidannelse har valgt en ”ny kurs”, men nøjes med operativt mere fleksibelt at samle tropper 

om en ”ny alliance”-dannelse.  
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Denne babylonske forvirring går hånd i hånd med pressens produktdifferentiering af den 

politiske journalistik. Den lange, grundige (og kedelige) politiske reportage er der ikke meget 

tilbage af. Til gengæld bliver syndfloden af meningsmålinger tillagt en betydning – både i 

pressens behandling af dem og som pejlemærker for partiernes manøvrering – der er helt ude 

af proportion med deres reelle udsagnskraft. Et andet nyt ”produkt” er den indsigtsfulde 

’politiske kommentar’, som i sin form prætenderer at være skrevet oppe i kommentatorboksen 

på betydelig analytisk distance, men som ofte er blevet til nede i omklædningsrummet, hvor 

spillerne og andre kommentatorer blander blod, sved og kaffegrums med hinanden. 

En nyere og mere tvivlsom journalistisk tilskikkelse er ’spin-analysen’, det ultimative opgør 

med idépolitik og forestillingen om, at politik drejer sig om at forandre verden. Her rettes fokus 

næsten udelukkende mod dribleriet på grønsværen og kærer sig mindre om, i hvilken ende af 

banen bolden skydes i mål. Udglattende fortielser og snedige fordrejninger giver (så længe det 

ikke afsløres) højere karakter hos dommerne end udsagn, der ærligt – men måske taktisk naivt 

- afspejler politikernes holdninger og opfattelse af, hvad der politisk bør gennemføres.  

Alt i alt har vi som tilskuere og vælgere lidt et tab, når det drejer sig om at begribe, hvad 

meningen med det hele er, og det er ikke bare pressens skyld. Til gengæld vil nogle måske 

trøste os med, at der nu er mere til ”opleveren” i den politiske journalistik. Tænk hvad en 

hengemt pølse i en køledisk eksponeret på tv-skærmen kan føre med sig af taktiske finter på 

Christiansborg. Eller alle de forespørgsler og samråd, der kommer ud af den rene, varme luft i 

en avis-”afsløring”. Bemærk hvordan pressens indledende referering af sporadisk utilfredshed 

med formanden i det radikale bagland gradvist gled over i dens krav om en udskiftning, uden at 

der – bortset fra pressens langtrukne grilning - realpolitisk var nogen synlig grund til det. Hvor 

det i 4-blads systemets tid var pressen, der blev styret politisk, råbes der nu så højt fra 

kommentatorboksen, at spillerne på banen er nødt til at tage bestik af det og rette ind. Det er 

rent publicistisk måske en sund udvikling. Spørgsmålet er, om det også er godt for folkestyret. 

Politikere beklager sig en gang imellem og efterlyser en politisk journalistik, der i højere grad 

beskæftiger sig med perspektiver, visioner og det lange træk. Det er der sikkert også mange af 

os læsere på tilskuerpladserne, der gerne ville have mere af. Men hvorfra skulle det komme, 

når der nu er så lidt af det på den politiske bane? Så er det vi accepterer, at den politiske 

journalistik forlader kommentatorboksen og løber ind på banen.  

 

 


