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Hvorfor fan’en skal det være så surt? 

Af Christian S. Nissen  

 

Gad vide om vi kommentatorer og klummeskrivere i aviserne er castede med en særlig 

vinkel. Man skulle næsten tro det. For vi er næsten alle som de to gamle, sure mænd oppe på 

balkonen i the Muppet Show. Lige gyldigt hvad der foregår på scenen, er der altid noget i vejen. 

De optrædende er nogle kvajpander, stykket en misforståelse, instruktøren en novice og 

scenografien noget bras. 

Et enkelt dagblad har ligefrem på sin bagside rendyrket genren og sammensat et panel af 

de sureste, gamle mænd, der kan opdrives i det ganske land. Trods mine fyrre og tyve sure 

kommentarer til medieudviklingen i denne spalte over flere år er jeg endnu ikke fundet værdig til 

optagelse i den celebre kreds. Af ren og skær frustration, har jeg opgivet ambitionen og vil, i 

erkendelse af at jeg ødelægger enhver fremtidig chance, for en enkelt gangs skyld spille rollen 

som Rasmus Modsat. Også rønnebærrene er sure. 

Jeg synes, tiden er inde til at vende ryggen til den undergangsstemning, der præger mange 

kommentarer til medieudviklingen. Tankevækkende er det jo, at så få yngre journalister og 

blander sig i (selv-)kritikken. Hvordan mon de oplever det, når ”vi gamle sure” konstant 

begræder journalistikkens tiltagende forfald med fremhævelse af fortidens dyder på bekostning 

af nutidens synder? 

Dagens journalister kan ikke skrive ordentligt. De tager sig ikke tid til en grundig research – 

eller får ikke lov til det. Det, de skriver, er underlødigt og afspejler nyheds- og 

relevanskriteriernes sørgelige forvanskning. For slet ikke at tale om radio- og tv-journalistikken, 

som enhver jo kan høre og se heller ikke længere er, hvad den var engang. Bare vi så kunne 

holde os alt det nye fra livet. Den rene skinbarlige amatørisme har jo via Internettet fået frit løb 

med blogs og andet journalistisk barfordsgængeri, der oven i købet finder vej ind i og smitter af 

på den etablerede medieverden. Uanset i hvilken retning man vender sig, ser man kun et 

grænseløst publicistisk mørke. 

Men det er jo et spejl, vi ser ind i. Det er os, der er mørkemænd. Lige som vore forgængere i 

tidligere generationer var det, da de svang den nihalede kat over det, der dengang var nyt og 

uprøvet. Jeg vil påstå, at alt hvad vi nu hæger om som fortidens dyder og henviser til som 

falmede idealer, blev udsat for en lige så skånselsløs kritik, den gang dét var nyt.  

4-bladssystemets undergang i efterkrigsårene (hvor enhver købstad hidtil havde haft en 

lokalavis for hvert af de fire politiske partier på Christiansborg) blev af mange anset for et 

kæmpe problem for den politiske kommunikation og for folkestyret. Indførelsen af korte 
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timenyheder i radioen blev der protesteret imod, lige som da man forlod den underdanige 

mikrofonholderjournalistik. Ak – ja forfaldet er skam ikke af ny dato. 

Tænk hvis – eller rettere sagt, når – nutidens nye påfund om en generation har udviklet sig 

til det etablerede og anerkendte. Så vil der til den tid formentlig være en ny generation af gamle, 

sure for hvem bakspejlet skygger for fremsynet.  

Men hvis man nu i strid med al gerontologisk determinisme skal prøve at skrue op for et 

optimistisk syn på medieudviklingen og dagens journalistik, hvad er der så at bygge på?  

Aller først vil jeg påstå, at dagens journalister generelt er langt bedre uddannede end deres 

mesterlærte forgængere. Dertil har de med Internet, web og et væld af såkaldte ”nye tjenester” 

fået journalistiske redskaber, hvis researchmæssige potentiale vi først nu er ved at få øjnene op 

for. Det slår alt, hvad vi hidtil har kendt, både i dybde, bredde og hastighed. Og her tænker jeg 

ikke kun på de bedre muligheder for at finde ”hårde data” og facts. Langt vigtigere er det, at der 

ved siden af alt skidtet, det ligegyldige og harmløse findes et væld af steder på Internetet, hvor 

indsigtsfulde, kritiske og kloge mennesker over hele jorden agerer journalisternes forlængede 

arme. Jeg tror, det i dag er blevet sværere for magthaverne at skjule deres fejltrin, også fordi vi 

som borgere har langt bedre muligheder for at blande os, end da det kun foregik med 

læserbreve. Havde det ikke været for amatørbillederne på Internettet, havde vi måske aldrig 

hørt om Abu Ghraib. 

Bag alt dette, som nogle oplever som tilbageskridt, ligger en – jeg var lige ved at sige 

Darwinistisk – evolution i medieverdenen. Noget gammelt og værdifuldt bliver trængt, bukker 

under og bliver efterfulgt af noget nyt og anderledes. Vi står i et vadested, hvor hidtidige faste 

medievaner er under opløsning og journalistikken er ved at tilpasse sig et medieforbrug, der 

både er mere differentieret og mindre afsenderstyret. Medie oligarkiet er under opløsning. 

Hvordan kan vi være så nagelfaste i troen på, at det ikke vil føre noget bedre med sig? Ganske 

som da Gutenbergs opfindelse af bogtrykteknikken for godt fem hundrede år siden var med til at 

bryde den klerikale dominans over datidens publicisme.   

Nogle vil måske beklage, at dinosaurerne i sin tid fik det svært og forsvandt, men de blev jo 

efterfulgt af et mere mangfoldigt og rigt dyreliv – om end i en noget mindre skala.  

 


