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H

vis man af og til undrer sig over, hvorfor bestemte begivenheder bliver til nyheder i fjernsynet eller radioen, på internettet eller ens smartwatch,
hjælper det at forstå, hvordan journalister tænker. Og vil man forstå danske journalister, er der ingen
vej uden om en lille bog fra 1984 – Den nøgne journalist
hedder den. Den blev skrevet af journalisten Nils Ufer, og
da jeg læste til journalist i begyndelsen af dette årtusinde,
hørte den oplagt til pligtlæsningen.
I bogen beskriver Nils Ufer sit ideal af en journalist,
som han kalder referenten: En journalist, skriver han, skal
ikke smykke sig med lånte fjer og fine titler, han skal ikke
9

belemre læserne med sin egen analyse, sin egen fortolkning, sine egne sympatier eller sine egne argumenter, han
skal blot holde kuglepennen i gang og referere, hvad der
sker i verden. Ydmygt og nøgternt. Han skal holde læseren
informeret om seneste nyt, intet andet.
Ufer lærte selv idealet på den hårde måde. Som ung
journalistelev, skriver han i bogen, dækkede han en
brand, der var antændt af en pyroman, og gav sin reportage overskriften “Frygtelig pyromanbrand”. Da han afleverede artiklen, sprang hans redaktør i luften: “Du skal
kraftstejlemig ikke fortælle folk, om en brand er ‘frygtelig’
eller ikke,” sagde han. “Folk vil skide på, hvad du mener.”
Sandheden, mente Ufer, skulle ingen gøre sig til herre
over. Og da slet ikke journalisten, der ville komme på glatis, hvis han så meget som gjorde forsøget. Hans opgave
var at tjene avislæseren ved at vælge nogle relevante kilder, referere “nogle udsagn” og “filtrere, forkorte og skære
ud i pap”.
Den nøgne journalist inkarnerede et journalistideal,
som i årtier fremstod mejslet i sten. Som om idealet ingen
historie havde, men var en naturgiven størrelse på linje
med fysikkens love. En journalist refererer og er “tilstræbt
objektiv” – ligesom A i anden plus B i anden er lig C i anden.
Men sådan forholder virkeligheden sig faktisk ikke.
Idealet er ikke naturgivet. Det er ikke engang særlig gammelt set i et historisk perspektiv, i Danmark har det kun
omkring 100 år på bagen. Før det gjaldt andre normer inden for journalistikken, andre mål, andre idealer.
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S

å hvor kom idealet om den nøgne journalist fra?
Idéen om den ordknappe referent går tilbage til
mellemkrigstiden, hvor dansk journalistik – som
journalistikken i den øvrige vestlige verden – bekendte sig til en stram nyhedsstil og begav sig ud i en gennemgribende professionalisering af faget. Inspirationen
kom fra England og USA, hvor et nyt artikelformat blev
dyrket. Nu skulle avislæserne slippe for det 19. århundredes viltre palet af – ofte fransk inspirerede – stilarter, hvor
journalister tog udgangspunkt i deres eget syn på verden,
causerede over en begivenhed eller fortalte om seneste nyt
i form af et argument. 1800-tallets store, lidenskabelige
forfatningskampe var overstået, og verden befandt sig på
den anden side af en katastrofal verdenskrig. Tiden var til
neutral stemmeføring og stram gengivelse af kun det allermest nødvendige. Alt andet end de nøgne kendsgerninger
blev anset som distraherende pynt.
For læserne betød det, at deres avis blev mere ordknap, mere strømlinet. Med det nye ideal for øje gennemførte Politikens chefredaktør Henrik Cavling fra 1905 en
omfattende omlægning af sin avis. Hans søn, Ole Cavling,
gjorde det samme som redaktør på Ekstra Bladet. Han var
den første, der skrev en journalistisk lærebog på dansk.
“Al moderne Journalistik hviler på Nyheden,” slog han
fast. “Det er den nøjagtige og hurtige Gengivelse af Døgnets Begivenheder, som betinger Pressens Succes.”
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“

Den nøgne journalist
var ikke klædt på til det
historiske skift.

I

dealet om det stramme referat var født og holdt ved
helt ind i det nuværende årtusinde. Det var derfor den
nøgne referent, der var på job med kuglepennen fremme, da misinformation, propaganda og løgne i løbet af
et enkelt overrumplende årti fik nye og gunstige vækstbetingelser. På den nøgne journalists dagsorden stod pludselig fænomener som disse: Folk på den russiske regerings
lønningsliste sender misinformation i omløb på de sociale
medier. Familiefædre producerer falske nyheder hjemme
fra stuen med profit for øje. Danske politikere beskylder
hinanden for at lyve, kalder anerkendte aviser for “fake
news” og deres kritikere for “eliten”. Forhastede konklusioner, obskure konspirationer og ondsindede drillerier
spreder sig som idébårne vira langs nettets fintmaskede
blodbaner, og en mand, der beviseligt er notorisk løgner,
bliver præsident i Det Hvide Hus i Washington. Tilliden
til medier og politikere er brudt sammen globalt. Når alt
og intet er sandt, så hellere tro på sin egen sandhed end
nogle andres.
Den nøgne journalist var ikke klædt på til disse forandringer. For den nøgne journalist var i sagens natur nøgen
og ikke rede til at gøre sig til part i en sag. Heller ikke da
‘sagen’, han blev stillet over for, viste sig at være en kamp
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mellem flere fløje, der forholdt sig fundamentalt forskelligt til sandheden. Han ville stadig, insisterede han, forblive neutral.
Men sagen er, at når kampen står om sandheden, er
det meningsløst at forholde sig neutralt. Det gælder for
journalister, og det gælder for alle andre, som tror på værdien af et oplyst samfund.
Hensigten med denne lille bog er at anvise en vej for
alle os, som deler den tro. Alle, som bekymret betragter
misinformationens nye vilkår i det offentlige rum, men
som samtidig har en dyb tillid til, at der findes et alternativ. At det samfund, hvor vi kan debattere vildt, men stadig være enige om de hårde kendsgerninger, selvfølgelig
er muligt.
		
vis min fortælling har en skurk – og det har den
– så er den sandhedens modpol. Løgnen er ikke
noget nyt fænomen i verdenshistorien. Det, der er
nyt, er løgnens nye og gunstige betingelser for at
opstå, spredes og opfattes som en sandhed. Og skal man
forstå disse nye vækstbetingelser for løgnen, så skal man,
tror jeg, forstå tre historiske skift, der har fundet sted nogenlunde parallelt i teknologien, i kulturen og i økonomien. I et kort rids ser de sådan ud:
For det første – og som det vigtigste – har den igangværende teknologiske revolution givet mulighed for, at idéer
(de fantastiske såvel som de ekstreme) kan sprede sig med
lynets hast. De gamle informationsmonopoler er brudt
ned og har ført til en åreladning af forretningsmodellen
under den etablerede presse, mens nye produktionsforhold har fået mængden af information til at eksplodere.

H
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For det andet er skyggesiden af det 20. århundredes
antiautoritære oprør begyndt at manifestere sig i en ny
kultur, et nyt værdisæt. Hvad der startede som en afgørende kamp mod etablerede autoriteter – præsteskabet, den
sorte skole, patriarkatet – er slået om i en mistro til enhver
autoritet. Også til dem, det burde give mening at lytte til.
At sætte sin lid til. Det berettigede autoritetsopgør mod
gamle tiders moralske hængedynd er blevet til modstand
mod en hvilken som helst moralsk værdidom. Den vigtige
kamp mod den skam, der for 100 år siden hæmmede kærlighed og lyst og livsmod, er slået om i en kultur, hvor forsvindende lidt betragtes som noget, der aftvinger respekt
eller ligefrem ærbødighed. I den kultur er sandheden ved
at miste sin særstatus.
For det tredje har den offentlige debat for længe været
frakoblet den virkelighed, som har udhulet store dele af
den vestlige middelklasses tro på en bedre fremtid. Skuffelsen over globaliseringens bagside – den skuffelse, der i
dag har rejst sig som en mangehovedet politisk bevægelse – blev for længe dømt ude som illegitim, snæversynet
eller udtryk for dårlig smag. De privilegerede klasser, der
havde nemt ved at få øje på fordelene ved åbne grænser
og en nationalstat underlagt internationale forpligtelser,
glemte, at deres virkelighed ikke var alles virkelighed. De
skuffede gruppers fremmedgørelse gælder således oplagt
de etablerede magthaveres politik. Men den gælder også
de etablerede kendsgerninger. Populismens alternative
sandheder, som de er blevet kaldt, har fået et voksende
marked at erobre.
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“

Når alt og intet er sandt,
så hellere tro på sin egen
sandhed end nogle andres.

K

onsekvenserne af disse tre historiske skift er ikke
bare et nyt vilkår for den moderne mediebruger i
omgangen med information. Fake news er ikke bare
et anliggende for Facebooks algoritmer, Trumps erklærede krig mod ‘mainstream-medier’ er ikke bare seneste nyt i en konflikt mellem to parter. Hvad der er på spil i
den nye medievirkelighed, er snarere noget fundamentalt
i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner ethvert menneske i et forpligtende fællesskab.
Som mennesker er vi – mærkeligt, men jo fabelagtigt
nok – sådan indrettet, at vi i udgangspunktet tror, at den
vildfremmede fortæller os sandheden, når vi eksempelvis
spørger om vej. Vi tror på hinanden under normale omstændigheder, også på folk, vi ikke kender. Det er med teologen K.E. Løgstrups ord en “elementær” del af tilværelsen som menneske: “Det ville være livsfjendsk at bære sig
anderledes ad. Vi kunne simpelthen ikke leve, vort liv ville visne, det ville blive forkrøblet, om vi på forhånd mødte
hinanden med mistillid, tiltroede den anden at stjæle og
lyve, forstille sig og føre os bag lyset.”
Hvordan ville livet i et samfund uden den naturlige
tillid se ud i sin yderste konsekvens? Det ville være et
samfund, hvor ordet ‘kendsgerninger’ ville tømmes for
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mening, fordi ingen ville tro på, at andre kunne fortælle
sandheden. Det ville være et samfund, hvor ingen myndighedsperson for alvor kunne accepteres som autoritet
på vegne af kollektivet, fordi kollektivet ikke ville tillægge
autoritetens ord nogen betydning. Det ville være et samfund, hvor du intet kunne lære af din lærer, ingen diagnose få af din læge, ingen bog få anbefalet af din bibliotekar,
ingen aftaler indgå, ingen erkendelser gøre dig om den del
af verden, der lå uden for dit synsfelt. Det ville være et
samfund, hvor det ville opfattes som meningsløst at stemme, hvor vi ikke ville fæstne lid til kontrakter, bevisførelse
og domme.
Det er det, der er på spil. Det er dén tillid, der risikerer
at forvitre, hvis løgnen går sin sejrsgang i det offentlige
rum.

H

vordan har journalistikken forholdt sig til denne
historiske udfordring? Hvordan mener pressen, at
den hjælper mediebrugeren med at navigere mellem sandhed og løgn hen over morgenkaffen?
“Jeg tror, at svaret er rimelig simpelt,” sagde Martin
Baron, chefredaktøren for The Washington Post, samme
måned Trump blev valgt til præsident. “Vi skal bare gøre
vores arbejde. Gøre det, som det er meningen, det skal gøres … at fortælle om sandheden så tæt på sandheden, som
det lader sig gøre at komme.”
Den nøgne journalist, med andre ord, skal i marken.
Jeg er uenig. Med al respekt.
Hverken medier eller mediebrugere kan regne med, at
business as usual løser udfordringerne for vores offentlige
samtale. Jeg tror, pressen gør uklogt i at fortsætte, som om
intet havde forandret sig. Den nøgne journalist tager fejl,
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hvis han mener, han er kuren mod tidens usandheder og
mistillid.
For måske er han en del af problemet.
Bogen her (eller minibogen, lad os kalde den det, så
jeg ikke bliver beskyldt for at lyve) præsenterer et ideal,
der kan træde i stedet for den nøgne referent. Journalistikkens eksistensberettigelse har altid været og vil altid være
dens evne til at skabe rammerne om den demokratiske
samtale, der gør offentligheden – dig, mig, skolelæreren,
politikeren, revisoren, din nabo, din fætter, dommeren,
mureren – i stand til at svare på det vigtigste spørgsmål af
dem alle: Hvordan bør vi leve sammen? Jeg vil argumentere for, at den journalist, der bedst kan hjælpe os med
dét i løgnens tidsalder, ikke er den journalist, som er splitterravende nøgen. Han eller hun, derimod, er klædt på til
fingerspidserne. Med viden og med kløgt.
Bogen (minibogen!) kan derfor snildt læses af journalister. Men den er tiltænkt dagens mediebruger. Ham eller
hende – dig – der oplever, at noget vigtigt i vores samfund
er under hastig forandring, og ikke nødvendigvis til det
bedre. Journalistikken har ligesom alle andre samfundsinstitutioner – domstolene, fagbevægelsen, de politiske partier, bibliotekerne, den lokale håndboldklub – brug for
hjælp og støtte fra alle dem, der finder den vigtig. Den kan
ikke hverken forsvare eller genopfinde sig selv alene og er
desuden for vigtig til bare at overlade til journalisterne.
Så hvor kan du hjælpe? Hvor kan du gøre en forskel? Her
kommer syv bud på dét.

_
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#1
SÆT.
TEMPOET.
NED.
En hændelse bliver ofte først
interessant, når nogen har
taget sig tid til at tænke over,
hvad den betyder. Sluk for
fjernsynet, når studieværten
træder vande. Læs langsomt
– information, du skimmer,
sætter knap nok aftryk. Når
bølgerne trækker sig tilbage, er
sandet glat.
18

I

gamle dage var det en kunst at gøre information tilgængelig. Prøv selv at overveje det her: Hvorfor ville
folk betale dyrt for at blive opdateret om seneste nyt,
dengang de første aviser så dagens lys i 1600-tallet?
Det ville de, fordi de ikke havde andre muligheder for
at blive opdateret. Ganske enkelt. Den lokale sladder kunne gennem den ældgamle mund til mund-metode holde
folk orienteret om nyheder i deres geografiske nærhed
– bagerens datter skulle giftes med slagterens søn, posten var forsinket – men metoden var både ineffektiv og
upålidelig, ikke mindst hvad angik nyheder langvejsfra.
Problemet angik især de nye klasser af handelsfolk og
19

købmænd, der havde brug for informationer for at træffe beslutninger om deres forretning: Hvad var prisen på
peber? Hvem vandt krigen? Var der sygdomsudbrud nede
ad kysten?
Nyheder var svære at indsamle og kostbare at producere (man måtte, eksempelvis, tage både pony-ekspresser
og dampfærger til hjælp), men de var af samme årsag en
værdifuld vare. Det gjaldt især, da telegrafens tråde blev
rullet ud og dramatisk øgede den hastighed, som aviserne
kunne kolportere nyt fra klodens fjerne egne med. I Berlin supplerede en visionær nyhedsbureauejer ved navn
Paul Julius von Reuter sine brevduer med den elektriske
telegraf, og han flyttede til London i 1851, da Englands
hovedstad blev forbundet med kontinentet af telegrafkabler. Han øjnede ligesom mange andre i nyhedsbranchen
en strålende forretning: For det enkelte menneske var det
dyrt at købe sig tid på kabelnettet for at sende bare en
kort besked (“JEG VIL SKILLES. STOP.”), men for dem, der
havde et massepublikum til de informationer, som kunne
transmitteres gennem kablerne, blev telegrafen grundlaget for en bugnende forretning. Efterspørgslen efter information i en stadigt mindre verden var stor, og aviserne var
de eneste, der havde produktionsapparatet til at kunne
fylde gabet mellem det, folk vidste, og det, de ønskede at
vide.
Det lyder måske som en fjern fortid, men der går en
lige linje fra telegrafen over radioen til fjernsynet og dermed det medielandskab, som fandtes, da de fleste af os
blev født. Reuters er den dag i dag en af verdens vigtigste
organisationer til spredning af nøgne nyheder.
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Den journalistiske forretning var fra begyndelsen baseret på ét simpelt princip: Nyt om verdens gang er kompliceret og krævende at skaffe.
I dag kan det være svært at sætte sig ind i, hvordan
avisen ved hjælp af denne krævende produktion etablerede forbindelsen mellem det enkelte menneske og den
øvrige verden. Forfatteren Jacob Paludan skrev i mellemkrigstiden romanen Jørgen Stein, og den kan give hjælp
til fantasien, når man forsøger at forestille sig avisen som
nervebanen mellem det nære og det fjerne.
Romanen begynder en junidag i 1914 hjemme hos bogens hovedperson, den 16-årige Jørgen Stein, hvis far er
indflydelsesrig amtmand. Han har inviteret borgerskabets
spidser til middag i en jysk provinsby, og selskabet ankommer i lyse kjoler og smoking, sætter sig ved det hvidklædte bord, og mens rødvinsrusen breder sig, begynder
snakken at gå. Ud på aftenen hører Jørgen Stein en ‘udråber’ på gaden. Det er et avisbud fra Havnstrup Amtsavis,
og Jørgen går ud i skumringen, hvor “en gadelygte lyser
diamanthvidt”. Nede på torvet indhenter han avisbuddet,
der stikker ham en grøn seddel fra sin bunke, og mod den
sidste rest sollys læser han:
“Den østrigske Tronfølger, Franz Josefs Brodersøn,
Erkehertug Franz Ferdinand og hans Gemalinde er blevet skudt paa Gaden i Sarajevo i Serbien. Der næres den
alvorligste Frygt for storpolitiske Forviklinger. Vi bringer
nærmere Enkeltheder i Morgen.”
Tilbage i amtmandsgården forklarer Jørgen Steins far,
at det, der venter, kan være en krig. Verdenshistorien er
ankommet med bud til den jyske provinsby, og det festklædte selskab bliver for en stund sat i forbindelse med et
andet sted og en anden tid på kloden.
21

Og sådan – med morsealfabetets prikker og streger –
spredtes nyheden om attentatet, der som en gnist antændte Første Verdenskrig, langs det forgrenede net af blitzende telegrafkabler fra Serbien over nyhedsbureauerne og
ud til verdens avisredaktioner. Her udvalgte en redaktør
historien, en journalist hamrede den ned på papir, en typograf satte den, en trykker trykte den, og et bud distribuerede den – hele vejen hjem til selskabet i Paludans
roman. Hvad man betalte for, når man købte en nyhed,
var nyhedens forunderlige rejse gennem teknologien og
avisens ansatte: at den blev gjort tilgængelig for en. Kun
pressen kunne løse den opgave.

I

dag har nyhedsindustrien mistet sit monopol på informationsteknologien og tilgængeliggørelsen af verdens
nyt. Det er ikke længere en kunst at stille information
til rådighed. Tværtimod. Du kan sidde i dit køkken og
på de sociale medier følge et terrorangreb i Paris, som det
udfolder sig minut for minut, eller du kan orientere dig
om seneste nye politiske initiativ, netop som statsministeren offentliggør det på Facebook. Tilmed: Hvis du ejer en
smartphone og har en profil på et socialt medie, er du på
sin vis selv at regne for et nyhedsmedie.
Det burde give sig selv, at i dét medieunivers giver
pressens ambition om at levere ‘seneste nyt’ ikke længere
mening – ikke som eksistensberettigelse, i hvert fald.
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“

Hvad man betalte for,
når man købte en nyhed,
var nyhedens forunderlige
rejse gennem teknologien.

A

lligevel vægtes den ambition stadig umådelig højt
i de journalistiske medier. Da det blev muligt at
udkomme på nettet, betragtede størstedelen af
pressen det som en ny slags telegraf – en ny mulighed for at udkomme hurtigere og hurtigere med mere og
mere stof. Resultatet? Mængden af nyheder eksploderede,
og det samme gjorde hastigheden, som de blev skudt ud i
verden med. Fra 1999 til 2008 blev antallet af danske nyheder mere end fordoblet. I USA konsumerer amerikanerne fem gange så meget information, som de gjorde i 1986.
Ovenikøbet: I dag konkurrerer en del nyhedsredaktioner ikke alene om at komme først med nyheden. De konkurrerer også om at komme før nyheden. Frem for at vente
et par timer og se, hvad resultatet af valget bliver, udkommer nyheden om valgets mulige udfald. I stedet for at afvente regeringens præsentation af en politisk reform en
given formiddag konkurrerer redaktionerne med næb og
kløer om at få lov at præsentere dens indhold aftenen før.
Hvorfor? Sikkert fordi traditionen fra den nøgne referent har lært dem det. Det besynderlige er bare det her:
Den samme tradition kunne også have lært dem, at en væsentlig del af deres job er at prioritere. At udvælge, skære
23

fra og koncentrere. Det var en opgave, den nøgne journalist faktisk var rigtig god til at løse – og alligevel var det,
nyhedsjournalistikken primært tog med sig ind i det nye
årtusinde, ønsket om tempo.

H

vis denne udvikling kun var et anliggende for
mediebranchen, kunne vi lade være med at være
bekymrede. Men problemet er større end som så.
Da nyhedsmedierne satte tempoet op og øgede
volumen, medvirkede de til at skabe en virkelighed, hvor
mængden af information gør det vanskeligt at skille væsentligt fra uvæsentligt. Begivenheder, som med et køligt
blik umuligt kan betragtes som nyhedsegnede, bliver publiceret på linje med historier om ting, der er langt vigtigere – måske afgørende – at forholde sig til i den offentlige
debat. Som den amerikanske historiker Anthony Snyder
med poetisk præcision har formuleret det, er vi ilde stedt,
når vi udelukkende oplever verden på nyhedsmediernes
præmisser: “Vi rammes af bølge efter bølge, men vi ser aldrig havet.”
En impulskultur har bredt sig i medierne, der sender
tics ud gennem alle led i nyhedernes fødekæde. I den impulskultur har løgnen nye og gode vilkår. I mængden af
nyhedshistorier, tweets og væg til væg-dækninger bliver
enhver ytring, der er egnet til at skabe debat og opstandelse, en god historie, fordi den er billig at producere, hurtig
at få skudt af sted og nem at skabe opmærksomhed omkring. Og inden nogen når at finde ud af, hvad der reelt
er kendsgerninger – og hvad der ikke er – er vi allerede
videre til næste dagsorden.
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“

I dag konkurrerer en del
nyhedsredaktioner ikke
alene om at komme først
med nyheden, men også
om at komme før nyheden.

I

mpulsstyrede medier er en perfekt arena for dem, der
vil udnytte medierne politisk. I marts 2017 postede
Danmarks integrationsminister et billede af sig selv
og en othellolagkage på Facebook, fordi hun ville fejre
at have fået vedtaget “stramning nummer 50 på udlændingeområdet”. De sociale medier kogte over, de politiske
modstandere fordømte, medierne refererede pligtskyldigt
udsagn efter udsagn, navnlig fra de bestyrtede, inden vi
rykkede videre til næste postyr, næste larmende udsagn,
næste opstandelse og morgen-tweet fra den amerikanske
præsident.
Sådan ser udnyttelsen af impulskulturen ud i sin reneste form.
Man kan nemt kritisere ministeren for at banalisere
det politiske rum ved at sende et budskab om, at en af
tidens mest komplicerede og vanskelige politiske udfordringer kan tryllefikses med nogle lovstramninger og en
kage til dessert. Men ved først og fremmest at kolportere
ministerens budskab videre – uden at sætte det i kontekst
og i perspektiv – medvirkede journalistikken til denne ba25

nalisering. Vi må som samfund holde fast i, at komplicerede spørgsmål sjældent har simple svar. Når en politiker
tilsyneladende ikke synes, at det hviler på hende at insistere på dét, så skal journalistikken træde til.
Så journalisterne skal holde op med at sige noget bare
for at sige det først. De skal ikke fortælle en historie, før
de har brugt deres journalistiske faglighed til at finde et
svar på, hvorfor de gør det. Og du, der har lyst til at lære
vigtigt nyt, kan hjælpe journalisten ved at besinde dig på
det her: Hvor det engang var pressen, der lå inde med noget særdeles værdifuldt – nemlig seneste nyt – er du i dag
som nyhedsbruger i besiddelse af en kostbar valuta, nemlig din opmærksomhed. Det er din opmærksomhed, der
afgør, hvilke historier der er værd at producere, og hvilke
der ikke er. Det er din opmærksomhed, der afgør, om en
opflammet Facebook-opdatering eller en forsimplet nyhed er værd at sende ud i verden. Brug din opmærksomhed, som om den er guld værd. For det er den. Impulskulturens værste fjende er den opmærksomhed, der nægter
at lade sig forstyrre.

_
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#2
OPSØG
KLOGE MÆND
OG KONER.
Visdom bør aldrig gå af mode.
At formidle fakta er ikke det
samme som at fortælle om en
sandhed. Find dem, der tilbyder
indsigt, de hører som regel til
blandt dem, der ikke råber. Råb
ikke selv.

28

S

å hvis den moderne mediebruger leder efter indsigter – snarere end blot gold information – hvad
gør han så? Hvad gør han, når den neutrale referent ikke kan hjælpe ham med at begribe, hvordan
verden hænger sammen, og hvad der er vigtigst at forstå?
Hvad er det for en journalist, hvis ikke den nøgne, der
kan hjælpe ham?
Den journalist, der kan hjælpe ham, er en journalist,
der både ved og mener noget.
Ifølge denne journalist – vi kan jo kalde ham den påklædte journalist – har den gode journalistik naturligvis
som sin forudsætning, at uforanderlige kendsgerninger
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findes og er af afgørende betydning. Pi er lig med 3,14 plus
en masse decimaler. Elvis er død. Danmark blev besat den
9. april 1940. Randers ligger i Jylland. Men den bedste journalistik er også klar over, at det, den ønsker at beskrive,
ikke kan reduceres til at være det, der kan måles og vejes,
tælles og registreres, gengives ord for ord. Den værdifulde
journalistik, med andre ord, formidler ikke bare sandfærdige facts. Den påklædte journalist leder efter det, der er
sandt på et dybere niveau. I etisk forstand, kan man kalde
det.
Ham, den moderne mediebruger bør vende sig mod,
er den kløgtige journalist. I en ret gammeldags betydning
af ordet. Faktisk så gammeldags, at man kan bruge Aristoteles til at beskrive, hvad denne type journalist er drevet
af, så lad os tage en hurtig omvej til det gamle Grækenland: Den vigtigste intellektuelle dyd, mente Aristoteles,
var ikke det, han kaldte episteme – evnen til at observere
de universelle, rationelle kendsgerninger (omend denne
evne absolut var nødvendig, hvis man ville kalde sig et
tænkende menneske). Nej, den vigtigste intellektuelle dyd
var snarere det, Aristoteles kaldte phronesis, og som ofte
bliver oversat til ‘praktisk visdom’. Phronesis er viden om
det, der er godt og dårligt, ønskværdigt eller ikke; en viden, der er baseret på en praktisk og konkret erfaring med
virkeligheden.
Kløgt, kunne man også kalde det.
Bent Flyvbjerg, der er professor ved Oxford Universitet, har skrevet den fantastiske bog Making Social Science
Matter om, hvordan samfundsvidenskaberne i modsætning til naturvidenskaberne bør drives af netop denne
form for praktisk visdom. Samfundsvidenskaberne, mener han, bør ikke være drevet af ønsket om at tælle og
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hælde i kolonner, men af evnen til at lede efter svar på
de helt centrale spørgsmål: Hvor er vi på vej hen? Er det
ønskeligt? Hvad kan og skal vi gøre?
Samme spørgsmål, vil jeg mene, driver den bedste journalistik. Den er ikke blot et spejl for samfundet, men også
– med Flyvbjergs ord – “samfundets næse, øjne og ører”.
Den amerikanske professor i journalistik Mitchell
Stephens er inde på noget af det samme, når han slår til
lyd for det, han har navngivet wisdom journalism – vis
journalistik. Den kløgtige journalist, mener han, er hende, der ikke bare beskriver, men også analyserer og argumenterer for at hjælpe offentligheden til at sondre mellem
det, der er rigtigt, og det, der er forkert.
Den kløgtige journalist er alt andet end nøgen. I Mitchell
Stephens’ beskrivelse ved hun noget og er ikke bange for
at bringe sin viden i spil, hun er fair og anerkender andre synspunkter end sine egne, hun er grundig, hårdtarbejdende og ved, at hun kun med ordentlig research kan
gøre sig fortjent til at skrive med autoritet. Hun slører ikke,
når hun er følelsesmæssigt engageret i en historie, men
er klar over, at følelserne skal være proportionale med
emnet. Og så forstår hun, at et ordentligt argument ikke
bliver ordentligt i kraft af sit dramatiske potentiale. Et
godt argument står på en fast grund af dokumentation og
bevisførelse.
At efterspørge visdom hos journalister kan lyde “lidt
højtravende, endda prætentiøst”, bemærker Mitchell
Stephens i sin bog Beyond News og tilføjer: “Men det er
okay. Jeg tror, de bedste journalister er nødt til at stræbe
højere, er nødt til at være ambitiøse på deres egne og deres
publikums vegne.”
Mon ikke – det er mit gæt – publikum er enig?
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“

Pi er lig med 3,14 plus
en masse decimaler.
Elvis er død. Danmark blev
besat den 9. april 1940.

D

en gode nyhed for den kritiske mediebruger er, at
den kløgtige journalistik allerede er på vej frem
– eller måske rettere har fået nyt liv i de lommer,
hvor idealet om den nøgne journalist aldrig kom til
at stå helt alene. Forfatteren og DR-korrespondenten Puk
Damsgård er en formidabel kløgtig journalist, når hun på
baggrund af sin dybe viden om Mellemøsten spinder tråde mellem verdenshistorien og det seneste slag i Syriens
borgerkrig, ligesom Ole Ryborg i over 25 år har kæmpet
for nuancerne i vores forståelse af EU’s magtlabyrint.
Weekendavisens Lone Frank kan hæve sig langt over døgnets forvirrende dagsorden, når hun folder kompliceret
videnskabsstof ud og sætter det ind i en større kontekst.
Orla Borg skrev år efter år historier for Jyllands-Posten,
der altid gav plads til forbehold, netop fordi de stod på
en klippe af research – og Berlingskes Line Tolstrup Holm
forfølger uge for uge tidens store spørgsmål ved at trække
tråde mellem vigtige idéer og virkelige menneskeskæbner.
Bare for at nævne nogle få af dem, der går en anden vej
end referatets slagne.
I USA antændte valget af Donald Trump en opsigtsvækkende lynudvikling i den kløgtige journalistiks fa32

vør. Da præsidenten erklærede krig mod den etablerede
presse, svarede flere kvalitetsmedier igen ved at kaste sig
ud i greb, genrer, metoder og tonelejer, som ikke er forenelige med det klassiske ideal om den tilstræbt objektive
reporter. Det skabte situationer, hvor journalisterne snarere optrådte med praktisk visdom i Aristoteles’ forstand:
I stedet for blot at referere et af Trumps meget omtalte
pressemøder udgav radiostationen NPR et kommenteret
udskrift af pressemødet tilføjet de nødvendige faktatjek,
nuancer og baggrundsinformationer til præsidentens ord.
Efter Trump havde nedgjort pressen for at spørge ind til
russernes rolle i lækket af mails fra Hillary Clintons kampagne, drejede Fox-nyhedsværten Shepard Smith sig midt
i et program og henvendte sig direkte til kameraet og præsidenten:
“Din modstander blev hacket, russerne var ansvarlige
for det, og dine folk talte i telefon med Rusland netop den
dag, det skete. Og det gør os til fjolser at stille de spørgsmål? Nej, sir,” sagde Smith. “Du beskylder os for at bringe falske nyheder og taler ned til os som børn for at stille
spørgsmål på vegne af den amerikanske befolkning.”
Programredaktører på CNN og MSNBC afviste en af
Trumps talsmænd, Kellyanne Conway, som gæst, fordi hendes udtalelser som regel er, med MSNBC’s Mika
Brzezinskis ord, “skæve, ved siden af eller ukorrekte”. Måske mest markant videreudviklede The New York Times
i løbet af overraskende kort tid den stemmeføring, som
den hæderkronede avis i et århundrede har berettet om
verdens gang med. En analyserende, argumenterende og
konverserende stemme blander sig med avisens tradition
for kølig, ordknap nyhedsformidling. Avisen er for eksempel ikke bange for at bruge et begreb, som traditionelt har
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været stort set bandlyst for den nøgne journalist: De har
valgt at kalde Trumps løgne for, netop, “løgne”.
Det er kløgtigt.
I dele af den amerikanske presse – og i dele af den danske ditto – er de nye metoder ikke blevet taget vel imod.
Den presse, der går lidenskabeligt op imod Trumps løgne,
bliver betragtet som lidenskabeligt partisk. Jeg vil mene,
den snarere er lidenskabeligt sandhedssøgende. Eller måske ligefrem lidenskabeligt etisk. Det bliver journalistikken, når den fastholder, at kendsgerninger er mere værd
end anekdoter. At fornuft bør have forrang for fornemmelser. At det stadig bør være skamfuldt at servere bevidste,
skadelige løgne for os alle sammen. Hvis ikke journalister
er i stand til lidenskabeligt og dybt engageret at gå forrest
i den kamp, hvem er så?

“

I USA antændte valget af
Donald Trump en opsigtsvækkende lynudvikling i
den kløgtige journalistiks
favør.
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år kritikerne hæver øjenbrynene og advarer mod
metoder, der ser bort fra idealet om den kølige
referent, tror jeg, de glemmer, at journalistikken
ikke altid har set ud som i dag. Der var, som nævnt
indledningsvis, en tid før den nøgne journalist. I det 18. og
19. århundrede var aviserne præget af en mere farverig palet af stilarter og genrer, skribenter skrev ofte subjektivt og
ikke ud fra en standardiseret formel, de bar den offentlige
opinion snarere end blot at gengive facts. Store, afgørende
debatter om demokratiets indførelse og frie forfatninger
fandt altså sted i spalterne hos en presse, der slet ikke
kendte til det nøgne referat.
Avislæsning er “realistens morgenbøn”, bemærkede Hegel, den store filosof, i sin dagbog i begyndelsen
af 1800-tallet. Aviser “opretholder civilisationen”, skrev
Alexis de Tocqueville i 1853 i sit storværk Demokrati i Amerika. Begge mænd, vel at mærke, beskrev en aviskultur,
der endnu ikke endeligt havde lagt sig fast på den nyhedsstil, vi forbinder med en seriøs presse i dag.
Benjamin Franklin inkarnerede om nogen den journalistik, der gik forud for referatet. Ud over at være en af
den amerikanske republiks grundlæggere var han en toneangivende avismand i 1700-tallet, og Franklin ønskede
ikke blot at formidle svarene på hvem, hvad og hvor i sine
spalter. Han ville skabe bedre borgere.
“Ingen artikel kan med rette kaldes god eller velskrevet,” som han formulerede det, “hvis den er blottet for
enhver evne til at tjene læseren ved enten at berige hans
karakter eller hans viden.”
I Danmark er Herman Bang kendt for sin romankunst,
mens hans journalistik var lige så uovertruffen – og heller
ikke Bang kendte til det nøgterne ideal, der senere satte
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igennem i dansk presse. Han skrev subjektivt, fyldte sine
reportager med personlige vurderinger og henvendte sig
endda sommetider direkte til læseren, “kære Frue”. Han
brugte sin evne til at tænke, registrere og analysere og
nøjedes ikke med at flette sine overvejelser ind mellem
linjerne.
Pressen i det 19. århundrede skabte, med historikeren
Christopher Laschs ord, “et offentligt forum, hvor politiske spørgsmål blev heftigt debatteret. Aviserne rapporterede ikke blot om politiske uoverensstemmelser, men tog
del i dem og trak også læseren ind i slagsmålet.” Samme
kultur gjorde sig gældende i den politik, som aviserne
blandede sig i. Politikerne, igen med Laschs ord, “talte
med betydelig større ærlighed og i et mere krast, dagligdags og til tider saftigt sprog, end politikerne i dag finder
klogt … De opførte sig, som om politisk lederskab medførte en forpligtelse til at kaste lys over tingene i stedet for
blot at blive valgt.”
Der er ingen grund til at være bange for lidenskab i
hverken journalistik eller politik. Fornuft og passion er
ikke nødvendigvis hinandens modsætninger – når verdens dygtigste videnskabsfolk samles til en nobelprisuddeling, er rummet spækket med passionerede mennesker.
Den fornuft, der kan bidrage til at svare på, hvordan vi
bør leve sammen, vil altid have rod i følelserne. Fornuft,
mente Grundtvig, er en følelse, der bliver sig selv klar.
Journalisten gør derfor klogt i at styrke og bruge sin kløgt.
Lidenskabeligt.
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H

vordan hjælper vi som brugere af medierne den
kløgtige journalistik på vej? Ét svar er at veje vores medier og journalister på samme vægt, som vi
vejer vores skoler og lærere på.
Vores forventninger til en kompetent lærer er, at han er
passioneret optaget af sit fag og så engageret i det, at han
er i stand til at smitte os med sin viden og interesse for det
stykke af verden, han ved noget om. Vi håber, lærerstanden poder os med begejstring for klaverspil, for fysik, for
tyske verber – for det er den begejstring, der gør os i stand
til at forstå, hvorfor vi skal bruge vores tid på nogen af delene. Når vi sender vores børn i skole, krydser vi fingre for,
at de får en af den slags lærere, der ikke beder børnene lire
kongerækken tonløst af, men som er glødende optaget af
at give dem den indsigt, der gør det begribeligt, hvorfor
kongerækken er vigtig at kunne. Hos en god lærer oplever
man en kærlighed til stoffet.
De bedste journalister kan det samme.
Det fine er, at lidenskab altid skinner igennem. Den
passionsløse journalistik bruger ganske vist ofte voldsomme ord. Alle problemer er “massive”, eksperter “slår
alarm”, hver tredje begivenhed er “historisk”. Men den
journalist, som oprigtigt interesserer sig for sit område,
sin historie og sin omverden, som har investeret tid og
kræfter i at opnå indsigt i alle tre, opleves anderledes,
uanset om han eller hun formidler på skrift eller med det
talte ord. Overskrifter i råbende versaler er unødvendige.
Når informationerne leveres med overbevisning og overblik, lader vi os hellere end gerne rive med.
Eksemplerne på den slags historiefortælling er heldigvis mange, men kommer typisk ikke fra de klassiske
nyhedsredaktioner: Blandt bloggere – især de internatio37

nale – har vi set, hvordan kompliceret specialviden kan
formidles forrygende af en fagperson, der er glødende optaget af sit felt. Podcast-bølgen rummer én lang parade af
eksempler på kløgtig journalistik – her brydes alle gængse
dogmer for nyhedsjournalistikken, vi hører journalister,
som tør konkludere, som tør være i tvivl, som griner, og
som gribes. Vi hører journalister, der har så meget styr på
deres historie, at de kan skille væsentligt fra uvæsentligt,
mens de lægger deres metode åbent frem og viser, hvordan deres historie er blevet til. I – netop – en podcast har
David Remnick, magasinet The New Yorkers chefredaktør,
fabuleret over den konventionelle presses krise. Her pegede han på, at krisen for ham at se ikke alene havde med en
svigtende forretningsmodel at gøre. Det, mente han, “har
også at gøre med stil”. Med andre ord: Vi vil ikke råbes til
af en bademester. Vi vil hellere slå os ned om et lejrbål og
lytte til det, en klog mand eller klog kone har at fortælle
os.
Bålene er derude, man behøver blot at stoppe op og
kigge sig omkring.

_
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#3
HUSK, AT IKKE
ALLE SAGER
HAR TO SIDER.
Nyhederne er fulde af historier, hvor to uenige parter stilles
symmetrisk op over for hinanden. Det er objektiv journalistik,
når den er mest ubrugelig. Forlang af dine medier, at de hjælper dig med at vurdere modsatrettede påstande. Vær parat til
at vise tillid – at tvivle på alt er
at opgive fællesskabet.
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H

vor i den nye medievirkelighed skal mediebrugeren være særligt på vagt? Her er et bud: Når noget,
der i virkeligheden ikke bør være uenighed om,
bliver udlagt som en konflikt.
Lad os tage et eksempel:
Kort efter præsidentvalget i USA i efteråret 2016 påstod
Donald Trump, at han – og ikke Hillary Clinton – havde
vundet ikke blot flertallet af stemmerne fra valgmændene
i det mystiske amerikanske valgsystem, men også flertallet af de amerikanske stemmer på tværs af alle stater. Det,
som amerikanerne kalder the popular vote.
41

Trumps påstand havde ikke rod i virkeligheden. Han
var ikke i stand til at frembringe beviser, der kunne underbygge hans postulat. Relevante myndigheder og faktatjekkere tilbageviste enhver mulighed for, at der havde fundet valgsvindel sted. Selv den republikanske formand for
Senatet Paul Ryan sagde, at han “ikke havde set nogen
beviser” for påstanden.
Alligevel fastholdt Trump sin påstand og bekendtgjorde kort efter sin indtrædelse i et morgen-tweet, at han ville
iværksætte en “omfattende undersøgelse af VALGFUSK”.
I Trumps stab blev rygtet også holdt i hævd. Logikken,
som præsidentens mænd og kvinder argumenterede ud
fra, er sigende for, hvordan kendsgerninger har mistet deres status som ukrænkelige i det offentlige rum. Trumps
stabschef Reince Priebus formulerede det eksempelvis sådan her, da han på CBS kommenterede beskyldningerne:
Vi kan jo, mente Priebus, i realiteten ikke vide, om der er
foregået stemmefusk.
“Det er muligt,” sagde han.
Her kommer det skift i kulturen, jeg skrev om indledningsvist, til syne i fuldt flor. Det 20. århundredes antiautoritære strømninger gav os retten til at betvivle falske
autoriteter, men retten er slået om i en mulighed for at
tvivle på enhver, og kendsgerninger er dermed ikke længere beskyttet af respekt.
I det Trumpske verdensbillede synes alt således potentielt muligt. Alle muslimer kan være terrorister – det
er muligt. Verdens klimaforskere kan tage fejl – det er muligt. Din nabo er i virkeligheden en marsmand og har et
rumskib gemt i haveskuret. Det er muligt.
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Hvor efterlader den kultur os som mediebrugere? Ikke
vildt meget klogere, hvis alt, hvad journalistikken gør, er
at referere to sider af ‘sagen’.
Under overskriften “Trump: Omfattende valgsvindel
i USA” skrev Berlingske for eksempel følgende: “Trump
ligger inde med information om, at millioner af mennesker snød sig til at stemme ved valget, selv om de ikke var
berettigede til det.” Men gjorde han faktisk det? Var der
belæg for at præsentere hans påstand som en konklusion?
Længere nede i artiklen blev både demokratiske og republikanske politikere citeret for, at der ikke var det mindste
hold i anklagerne, men ikke desto mindre blev man som
læser efterladt med spørgsmålet: Hvem har faktisk ret?
Trump eller hans opponenter?
I objektivitetens hellige navn, i den konstante jagt
på konfliktegnet nyhedsstof og sikkert også på grund af
produktionsvilkårenes nye tempokrav har nyhedsjournalistikken udviklet sig derhen, hvor det at beskrive verden
objektivt bliver ligestillet med at fremstille to modstridende synspunkter over for hinanden. Den objektive journalist må ikke lægge sine lodder i nogen af parternes vægtskål, den objektive journalist må blot referere parternes
synspunkter. Vi kunne kalde det fifty-fifty-journalistik.
Problemet er, at fifty-fifty-journalisten ikke har blik for,
at holdninger og kendsgerninger er to forskellige ting. Det
er ikke en holdning, at præsidentvalget i november 2016
foregik efter bogen og uden valgfusk af historiske proportioner. Det er en kendsgerning. Historien om Trumps påstand er altså ikke historien om, at to parter er uenige i en
sag. Det er historien om, at USA’s præsident lyver.
Fifty-fifty-journalistikken ligestiller anekdotiske fornemmelser med hårde kendsgerninger, personlige op43

levelser med evidensbaseret forskning. Den ligestiller
udsagn fra alle typer kilder og tager ikke hensyn til, at
nogle kilder ved mere end andre. Den vurderer ikke – på
baggrund af viden og research og kløgtighed – hvem der
er mest troværdig. Den giver indtryk af at være fair, men
lader reelt sandheden i stikken.
Resultatet bliver en falsk objektivitet, der retfærdiggøres af det behændige spørgsmål “hvad nu hvis?”:
Hvad nu, hvis Trump har ret?
Hvad nu, hvis klimaforskerne tager fejl?
Hvad nu, hvis din nabo faktisk er en rummand?
Hvad der er galt med det “hvad nu hvis?” er, at det giver sig ud for at være rationelt funderet: Sandheder har
gennem hele verdenshistorien stået for fald, jorden viste
sig at være rund, månen var ikke en ost, så hvad nu hvis?
Spørgsmålet giver den, der stiller det, mulighed for at indtage rollen som respektløs kritiker af verdens etablerede
sandheder – og er der noget, vi godt kan lide i vores kultur, så er det respektløse kritikere af verdens etablerede
sandheder.
I Danmark er dækningen af HPV-vaccinen et af de bedste – og mest skræmmende – eksempler på en journalistik, der går den falske objektivitets ærinde. I 2012 fik over
90 procent af de danske 12-årige piger en vaccine mod
kønssygdommen HPV, der kan føre til dødelig kræft. Bare
fire år efter, i 2016, fik under 25 procent af de 12-årige piger
en HPV-vaccine. Hvad der i de mellemliggende år havde
fundet sted, var mediedækningen af en række piger, der
havde sundhedsmæssige problemer – kronisk hovedpine,
træthed og svimmelhed – som de tilskrev vaccinen.
“400.000 piger i fare: HPV-vaccinen kan give alvorlige
bivirkninger,” skrev BT eksempelvis i 2013. I 2015 lavede
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TV 2 en hel dokumentar med titlen De vaccinerede piger,
som fokuserede på de såkaldte HPV-pigers beskyldninger
mod vaccinen og sundhedsmyndighederne. TV 2-dokumentaren blev hædret af Cavling-komitéen med en nominering til landets fineste journalistpris. Dækningen har
været omfattende. Men ingen evidensbaseret forskning
har bakket pigerne op i deres fornemmelse. At pigerne
lider, er der ingen, der sår tvivl om, men det er sandsynliggjort i omfattende undersøgelser, at deres lidelser ikke
skyldes HPV-vaccinen. Drenge og ikke-vaccinerede piger
kan blive ramt af samme diffuse symptomer, og HPV-vaccinerede piger er ikke overrepræsenterede i den statistik.
Pressens problem er, at spørgsmålet “hvad nu, hvis
pigerne har ret?” blev ligestillet med de mange beviser og
rationelle forklaringer på, at det havde de ikke.
Det er klart, at i mange historier om virkeligheden (de
fleste, faktisk) vil der være flere perspektiver på en sag, ligesom det i mange historier (endnu flere, tror jeg) vil være
mere meningsfuldt at konkludere med tvivl og ambivalens
end med skråsikre domme. HPV-pigernes kritik skal ikke
nødvendigvis ignoreres, men den bør sættes ind i sin rette
sammenhæng, og ingen seer, lytter eller læser må gå glip
af informationen om, at alle undersøgelser i sagen peger
på, at det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes
vaccinen, end at de ikke gør.
På sin vis er det paradoksalt, at den journalistik, der
kalder sig objektiv, i lange stræk har forladt idéen om,
at kendsgerninger findes – og at alt kan nivelleres til et
‘for’ eller ‘imod’. Den nøgne journalist kunne meget vel
begynde sin selvransagelse her. Imens kan vi som mediebrugere huske på, at lige så afgørende det er at bevare
vores kritiske sans, lige så afgørende er det at huske, at
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der ingen grund er til at betvivle alle udsagn. At nogle fortjener vores respekt. At nogle – langt flere end nyhederne
giver indtryk af – fortjener vores tillid. Lad os blive ved at
stole på, at den fremmede fortæller os sandheden, når vi
spørger om vej.
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#4
LED EFTER
SAMMENHÆNGE.
Fakta betyder ingenting uden
den kontekst, de hører hjemme
i. Del din opmærksomhed mellem det lille og det store perspektiv. Acceptér ikke at opleve
verden gennem et mikroskop,
hvor de mindste detaljer får lov
at fylde dit synsfelt.
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L

ad os sige, du finder en side fra en roman på fortovet foran det lokale bibliotek. Den har revet sig løs,
og resten af bogen er ude af syne. Du samler papiret op og begynder at læse – og forstår intet. Der er
en, der hedder Lotte, og noget med et bal, og hvem det
er, der fortæller historien, er det ikke til at finde ud af. Du
mister interessen, forståeligt nok. Inde i biblioteket står
imidlertid bogen, som siden har revet sig løs fra, og det er
Goethes klassiker Den unge Werthers lidelser, og ballet er
det bal, hvor den drømmende Werther møder Lotte, som
han ikke kan få, og fra det møde springer en af historiens
største kærlighedsromaner om drifternes møde med civili49

sationens normer, som selv i dag kan få 22-årige mænd til
at ligge i fosterstilling i sofaen og græde med bogen i hånden. Sat ind i sin sammenhæng bliver siden i romanen til
uforglemmelig læsning. Du kigger op fra bogen, og verden
er igen fortryllet.
At kunne placere en lille begivenhed i sin større sammenhæng er det, der engagerer os i en historie. Det er det,
der gør, at vi forstår, hvorfor den er værd at bruge sin tid
på. Hvorfor den vedkommer os. Alligevel føles meget nyhedsjournalistik i dag som at læse den afrevne romanside
– som læser har man ikke chance for at forstå, hvad romanen egentlig handler om. Hvorfor den er vigtig. Hvorfor
den burde gribe os vildt.
Det er den britiske filosof Alain de Botton, jeg har
lånt romanbilledet af, og som han konstaterer i sin bog
The News, er de afgørende fortællinger, der løber gennem
vores samfund, ofte fortalt i så løse fragmenter, at det er
umuligt at se den enkelte begivenhed – finanslovsforhandlingen, et udenrigspolitisk initiativ, en ændring i
dagpengesystemet – i sin større sammenhæng. “Det er
ikke så underligt,” som de Botton skriver, “at vi begynder
at kede os.” Det er, når den sammenhængende fortælling
fortoner sig, at ligegyldigheden begynder at sætte ind.
Et eksempel på en vigtig historie, der forsvandt i en
sky af løsrevne fragmenter, kunne man finde i den danske
valgkamp i 2015:
På valgkampens første dag fortalte Venstre-formand
Lars Løkke Rasmussen om en direktør i rengøringsselskabet Panorama, der havde svært ved at skaffe arbejdskraft
på grund af det – ifølge Løkke – for høje kontanthjælpsniveau i Danmark. Direktøren hed Morten Broager, og han
havde ifølge Venstre-formanden taget en kontanthjælps50

modtager i arbejde, der siden havde forladt arbejdspladsen, fordi den økonomiske forskel på at være i og uden
arbejde var for lille.
Efter Løkkes tale opstod en større virak. Nyhedsmedierne satte jagten ind på Morten Broager for at faktatjekke enhver detalje i Løkkes historie, og den ene gule breaking-bjælke afløste den anden: Lars Løkke havde aldrig
talt med den pågældende kontanthjælpsmodtager! Morten Broager nægtede at oplyse identiteten på eksmedarbejderen! Morten Broager havde hængt valgplakater op
for Venstres Tina Nedergaard! Forsøgene på at vende enhver sten i den lille historie om Morten Broagers tidligere
ansatte kulminerede, da rengøringsdirektøren på vej til et
interview i Go’ aften Danmarks studie i Tivoli blev mandsopdækket af pressen, der i sig selv foranledigede endnu
en Panorama-nyhed i mængden af Panorama-nyheder:
“Kameramand,” skrev Politiken, “faldt over bænk, da
Panorama-direktør viste sig i Tivoli.”
Nyhedsjournalistikkens forsøg på at granske historien
om Morten Broagers ansatte udsatte de danske mediebrugere for en diskussion, hvor alle proportioner var forvrænget. Den fokuserede på en masse små fakta (Plakatophængning! Rengøringsdirektør-bekendtskaber! Fald over
bænk!) og meget få store sandheder – ikke mindst svaret
på, om det kunne eller ikke kunne betale sig for lavtlønnede at arbejde i Danmark. Støjen overdøvede sagens rette
sammenhæng og fordummede den offentlige samtale, vi
burde have haft med hinanden om, hvordan vi bedst indretter vores kontanthjælpssystem.
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“

I dag er det ingen kunst
at indsamle facts. Kunsten
er at formidle, hvorfor de
facts er relevante.

D

er kan være al mulig grund til, med antroprologen Clifford Geertz’s ord, at konfrontere verdens
“enorme realiteter” fra et mikroperspektiv ved at
fokusere på en enkelt prik, den enkelte pixel i det
kæmpestore billede. Meget af det bedste journalistik begynder lige præcis dér, for virkeligheden er altid konkret
– da en familie blev slået ihjel i Kansas, rejste forfatteren
Truman Capote eksempelvis dertil og skrev en journalistisk klassiker om ondskabens natur. Men princippet
om at zoome ind fungerer kun, hvis journalistikken også
zoomer ud og skaber forbindelsen mellem den enkeltstående begivenhed og den større sammenhæng, som begivenheden er en del af.
Journalisten må træde helt tæt på billedet og bøje sig
nysgerrigt frem – og derefter gå langt tilbage og få hele
perspektivet med. En historie om, at en transportminister
i foråret 2017 fik en næse af regeringens støtteparti, reducerede sig til at være historien om taktiske fiksfakserier
på Christiansborg, men med de rette proportioner havde
ministerens næse været en sidebemærkning i en langt
større fortælling – i det konkrete tilfælde om det danske
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postvæsens enorme udfordringer og manglende evne til
at levere post.
I dag er det ingen kunst at indsamle facts. Kunsten er
at formidle, hvorfor de facts er relevante. Den journalist,
der evner at få hægtet den løsrevne side ind i sin større
fortælling, fortæller ikke bare vigtige historier, men bekæmper også den snigende ligegyldighed, som er ødelæggende for den offentlige debat. Vi må ikke lade os suge
ned af den ligegyldighed. Vi må følge snorene, der trækker
os fra stort og småt og tilbage igen. “Hverken den enkeltes
liv eller samfundets udvikling kan forstås,” som sociologen C. Wright Mills formulerede det, “uden at forstå begge
dele.”

_
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#5
BIDRAG IKKE
TIL KOMMENTATORERNES
BANALISERING
AF POLITIK.
Husk, at “det ved jeg ikke” kan
være det klogeste svar, der
findes. Tag ansvar for det, du
kommunikerer til andre. Spred
ikke rygter.
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D

er skete noget underligt i begyndelsen af det nye
årtusindes medievirkelighed: Den nøgne journalist fik en fætter. Den skrydende kommentator,
kunne man kalde ham. Hvor journalistikken tilbage i det 19. århundrede lod den samme skribent i den
samme artikel fortælle nyt om verden og præsentere analyser, fortolkninger eller kommentarer om dette nye, har
moderne journalistik udviklet sig sådan, at disse to ærinder – at bringe nyt og fortolke det nye – har udspaltet sig i
to vidt forskellige stemmer: Den, der refererer, og den, der
kommenterer. Resultatet? Den nøgne journalist har ingen
intellektuel forpligtelse over for fortolkningen. Fætteren,
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den skrydende kommentator, har ingen researchmæssig
forpligtelse over for fakta.
Det er åbenbart, at tidens Trumper har været med til at
skabe det mentale landskab, der har gjort løgnen legitim
i dele af offentligheden. Men devalueringen af sandheden
begyndte allerede før deres fremkomst og afspejler sig i
en mediekultur, der tillader, at velbetalte og prestigiøse
stillinger på landsdækkende medier bliver besat af kommentatorer, for hvem det ingen konsekvenser har, at de
gentagne gange tager fejl.
I det voksende kommentatori forvitrer skellet mellem
rigtigt og forkert. Her prioriteres det opsigtsvækkende
over det vigtige, det nye over det sande, spekulationerne over kendsgerningerne og de personlige intriger over
politiske uenigheder. Nyhedsmediernes beredvillige kommentatorkorps har dermed ikke bare accepteret, men afgørende bidraget til, at politik i stigende grad betragtes
som et spil frakoblet en konkret virkelighed. Kommunikationen – spinnet, perceptionen – har kommentatorernes
opmærksomhed, ikke spørgsmålet om politik som en legitim kamp om værdier og interesser. Det, der begyndte som
et forsøg på at formidle en stadig mere kompleks politisk
virkelighed, er endt som en forfladigelse af – netop – det
komplekse. Kommentatorer bliver bedt om at gætte på,
hvorfor regeringen fremlægger en 2025-plan for Danmarks
økonomi, hvad planen får af parlamentariske konsekvenser, og om monstro oppositionen vil kalde planen for løftebrud. Hvad planen egentlig handler om, og hvordan den
vedrører landets borgere, forekommer mindre væsentligt
– det samme gælder den substantielle kritik af den. Det er
de mulige skjulte agendaer, uudtalte dagsordner, personlige motiver, der endevendes, ikke selve sagen. At nogen
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har noget at skjule, synes ofte at være den underlæggende
præmis for denne slags kommentarer.
Det paradoksale er: I angsten for at fodre kommentatormaskineriet med en fortalelse, der kan endevendes ned
til mindste detalje, eller en tvivl, der kan granskes med
lup, har moderne politik udviklet sig til at blive næsten
lige så koreograferet, som kommentatorerne beskylder
den for at være.

“

Den nøgne journalist
har ingen intellektuel
forpligtelse over for
fortolkningen. Fætteren,
den skrydende kommentator, har ingen researchmæssig forpligtelse over
for fakta.

V

ar kommentatoriet blot et inferiørt cirkus i den allerseneste sendetid, ville problemet muligvis være
til at overse. Men kommentar-genren har udviklet
sig til en reel udfordring for den demokratiske meningsudveksling, fordi kommentatorernes måde at forstå
politik på har smittet af på vores oplevelse af politik: Vi er
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alle på vej til at blive kommentatorer, der kigger på politik
som et spil, ikke som den kamp mellem værdier og interesser, den burde være.
Den kløgtige journalistik må på banen og genskabe
forbindelsen mellem nyt om verden og fortolkningen af
det nye. Og mediebrugerne? Vi kan begynde ved at lytte
godt efter. Hvis nogen taler om noget, fem minutter efter
det er sket, kan man regne med, der er tale om spekulationer. De bedste kommentatorer er de dårligste. De siger
“det kan vi ikke vide noget om” eller “det er alt for tidligt
at gætte på” eller “jeg er ikke tankelæser”. Samtidig: Lad
os ikke bilde os ind, at vi står uden for den kultur, som
reflekteres hos kommentatorerne – kultur er noget, vi skaber sammen. Undlad at dele uunderbyggede påstande offentligt. Dyrk den sladder, der skal dyrkes, i privaten – det
tager menneskeheden på ingen måde skade af – men lad
os lade være at sprede rygter og spekulationer i det offentlige rum. “Man skal imødegaa og bekæmpe usande Rygter
og smudsige Hentydninger, der gaar ud over Ens Venner,”
mente Emma Gad i sin Takt og Tone for lang tid siden. Hun
glemte nogen. Man skal bekæmpe usande rygter, uanset
hvem de går ud over.

_
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#6
BEVAR HÅBET.
Skurke findes, og katastrofer
sker. Men ikke alle vegne og
ikke hele tiden.

60

D

er findes en håndfuld journalistiske grundprincipper – nyhedskriterier kaldes de – der definerer,
hvad der gør en god nyhed. Faglitteraturen er vist
lidt uenig med sig selv om, hvorvidt kriterierne
oprindelig opstod for at beskrive, hvordan pressen allerede agerede, eller for at give en opskrift på, hvordan den
burde agere, men anyhow, konflikt og sensation er to af
kriterierne. Konflikt og sensation, lærer man på journalistuddannelserne, gør en god historie.
“De fleste journalister,” som den legendariske journalist Gay Talese skrev i sin bog The Kingdom and the Power
om livet på New York Times i 196o’erne, “er rastløse be61

tragtere, der ser verdens vorter, menneskers og steders
ufuldkommenheder. Det udramatiske sceneri, som det
meste af livet består af, de store dele af kloden, der ikke
er mærket af galskab, lokker dem ikke på samme vis som
optøjer og opstandelse, smuldrende stater og synkende
skuder, bankfolk bortvist til Rio og brændende buddhistiske nonner – dysterhed er deres dagsorden, sensationen
deres passion, det normale deres nemesis.”
Beskrivelsen af det almindelige tager journalister sig
ikke af. Det samme gælder beskrivelsen af løsninger. Det
normale og det, der virker, ligger uden for deres interessefelt.
Hvis man alene konstruerer sin virkelighedsopfattelse
ud fra indholdet i nyhedsjournalistikken, kan man derfor
snildt få det indtryk, at risikoen for at dø i et terrorangreb
er overhængende, at korruption er udbredt, fejloperationer en daglig foreteelse, maden i køleboksen farlig,
teknologien af lave, embedsmanden et robotmenneske,
pædagogen en døgenigt. Da Københavns førerløse metro
åbnede i 2002, skete det til bulderet fra talrige forsidehistorier om dens risici. Hovedstadens nye transportsystem
lød mere eller mindre som en dødsfælde at stige ned i. I
dag tager 180.000 mennesker metroen dagligt i fin og tryg
stil, men at dommedagsscenarierne udeblev, skabte ingen
forsider. I 2008 blev metroen kåret som verdens bedste –
uden at komme på nogen forsider af dén grund.
“Pressens egentlige blinde plet er ikke, at den er venstreorienteret. Dens blinde plet er et bevidst fokus på det
negative,” skrev Harvard-professor Thomas E. Patterson i
en undersøgelse af de amerikanske mediers dækning af
præsidentvalget i 2016. Dækningen, konkluderede Patter62

son, var overvældende negativ, både i beskrivelsen af Donald Trump og Hillary Clinton. Han fortsatte, klogt:
“Mainstreammedierne fremhæver det, der er galt med
politik, i stedet for at fortælle os, hvad der er rigtigt at
gøre. Den udgave af den politiske verden belønner en bestemt form for politik. Når alt og alle bliver beskrevet som
dybt uvederhæftige, er der intet, der motiverer til på det
punkt at adskille sig, hvilket giver en fordel til dem, der er
dybt uvederhæftige. Anstændighed og fornuftige forslag
er ikke længere det, der kan trække overskrifter, i stedet
bliver der givet stemme til dem, der har specialiseret sig
udi kunsten at destruere.”
Men hvorfra kommer journalistikkens (over)fokusering på konflikt? Det er ikke til at forklare. Ikke på anden
vis, end at nyhedskriterierne er et udtryk for en tradition,
en kultur, en særlig måde at tænke på i pressen. Den journalist, der typisk hædres af sine fagfæller med udmærkelser og fine priser, er den journalist, der afdækker alarmerende forhold i samfundet og afslører magthavere i at
misbruge deres magt. Da Bob Woodward og Carl Bernstein
i 1970’erne for The Washington Post afdækkede Watergate-skandalen, som ledte til præsident Nixons fald, udførte
de en af pressens fineste og sværeste opgaver. Men ikke
alle magthavere er skurke som Nixon. Og ikke alt, hvad
der sker, er der grund til at slå alarm over. Jeg har hørt
mange journalister gentage et gammelt mantra om, at det
flotteste, man kan opnå som journalist, er at vælte en minister. Men kommer det ikke an på, om ministeren faktisk
har gjort noget, der berettiger til, at hun væltes?
Den mediekultur, der drages af konflikt, sensation og
ønsket om at afsløre magthavere i selv den mindste fejl,
er også den kultur, der giver indtryk af, at der er meget at
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frygte og mange at mistænke. Det burde ikke undre pressefolk i den mediekultur, at vi befinder os på bunden af
en mistillidskrise. Når nyhedsjournalistikken insisterer
på, at den vil være demokratiets fjerde statsmagt, gør den
ret i dét, men den gør ikke ret i at tro, at en god statsmagt
alene bryder ned og spreder bekymring. Den bygger også
op. Nyhedsjournalistikken, med Alain de Bottons ord, bør
ikke alene begrænse sig til at “minde os om samfundets
værste fejltagelser, men også – nogle gange – at træne og
lede dets evne til at føle stolthed, modstandskraft og håb”.
Når pressen har glemt at besinde sig på den del af sin
opgave, hænger det muligvis sammen med, at den alt for
sjældent gør sig bevidst, hvilken magt den faktisk er i besiddelse af.
“Vi er samfundets vagthund,” svarer en stor del af
dagens journalister, hvis man spørger dem, hvad deres
eksistensberettigelse er. “Vi er her,” siger de, “for at bide
magthaverne i haserne.” De har ret. Men de har også uret.
For deres indflydelse og betydning er langt større end det.
Pressens mest fundamentale magt ligger her: I muligheden for at påvirke vores sociale fantasi og dermed forestillingen om, hvem vi er som folk og fællesskab. Det er
gennem de historier, vi støder på i pressen, at vi bliver i
stand til at lære hinanden at kende. Hvem er de andre i
den nation, jeg er en del af? Hvad drømmer de om? Hvad
driver dem, hvad skræmmer dem, hvad får dem til at le,
hvad synes de er rigtigt, hvad er uretfærdigt?
Dengang vi – altså mennesker i dette hjørne af kloden
– boede i små landsbyer og stort set kun kendte dem, vi
delte landsby med, var det ikke svært at komme til at kende de øvrige i fællesskabet ved navn; man vidste, hvem
der blev gift med hvem, hvem der skyldte hvem penge,
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hvem der havde haft indbrud, og måske endda hvem tyven var. “I landsbyen kendte alle hinanden,” som sociologen Robert E. Park skrev i en lille artikel om journalistikkens funktion fra 1923. “Alle kaldte hinanden ved fornavn.
Landsbyen var demokratisk.”

“

Det er gennem de historier, vi støder på i pressen,
at vi bliver i stand til at
lære hinanden at kende.
Hvem er de andre i den
nation, jeg er en del af?

I

dagens samfund, hvor fællesskabet består af flere millioner mennesker, er det umuligt at lære alle at kende
ved navn. Vi lærer vel kun nogle tusinder at kende i
løbet af et helt liv, hvis det går højt. Idéen om, hvem
vi deler fællesskab med, er derfor alene betinget af vores
fantasi. Af vores evne til at forestille os, at vi på en eller
anden vis har noget til fælles med landmåleren i Vejle og
sekretæren i København, selv om vi aldrig nogensinde
kommer til at møde nogen af dem.
Så hvad er det, der gøder den fantasi? Hvad er det, der
gør os i stand til at føle en forbindelse til ikke bare de frem65

mede mennesker, vi støder på i storcenteret, i biografen,
ved stemmeurnerne, men også de millioner af mennesker
i resten af landet, vi aldrig kommer til at støde på?
Det er her, pressen kommer ind i billedet. Det er her,
dens egentlige og enorme magt ligger. Pressens myriader
af historier møblerer vores fantasi med billeder og karakterer og data og fortællinger og skæbner og hændelser,
som vi trækker på, når vi skaber vores forestilling om,
hvad det er for et land – og en verden – vi er en del af.
Journalistikken forbinder mennesker, der ikke kender
hinanden og aldrig kommer til at kende hinanden; den
indskriver os i den samme fortælling og gør det fremmede
vedkommende, det, der er ude af syne, til at få øje på.
I et samfund, hvor alt bliver mere og mere specialiseret, hvor vi har overladt økonomien til økonomerne,
filosofien til filosofferne, sindet til psykologerne, Gud til
præsterne og politik til politikerne, har vi måske mere end
nogensinde brug for pressen som den hovedbanegård,
hvorfra der stadig er afgang til de terræner af samfundet
og tilværelsen, som det ellers kan synes næsten umulige
at få adgang til. Det er her, vi bliver dus med hinanden.
Journalistikken gør os til landsbyboere igen. I ordets
bedste betydning. “Vi må på en eller anden måde lære vores fællesskab og fællesskabets anliggender at kende på
samme intime måde, som vi gjorde i landsbyerne,” som
Park skriver. “Avisen må vedblive at være fællesskabets
trykte dagbog.”
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“

Den mediekultur,
der drages af konflikt,
sensation og ønsket om
at afsløre magthavere i
selv den mindste fejl, er
også den kultur, der giver
indtryk af, at der er meget
at frygte og mange at
mistænke.

S

kal vi lære hinanden at kende gennem journalistikken, duer det ikke, at vi kun lærer om hinandens mørke sider. Vi skal ikke kun kende til hinandens fejl, til dér, hvor vi mislykkes, til indbrud
og bombeangreb og fugleinfluenza og pyromanbrande og
politikere, der lyver. Vi må også lære hinandens lyse sider
at kende. Vi må kende til hinandens virketrang og mod
og håb.
Tiden, vi lever i, er alvorlig. Men vi lever også midt i
det under, det er at være til – ovenikøbet i et land fyldt
med mennesker, der hver dag gør sig umage for at finde
løsninger, anvise nye veje eller bare leve med hinanden,
fredeligt, godt. En bager står tidligt op for at bage dit brød.
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En læge sætter plaster på dit barns skramme. Du rejser
nogens cykel, som er væltet på fortovet. Der er ikke altid
grund til at følge det råd, der alarmerende dukker op, når
man åbner Pokémon Go: “Remember to be alert at all times.” Vores liv sammen er også fyldt med muligheder. Vores liv sammen er også smukt.
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#7
STOP EFTERSPØRGSLEN PÅ
LØGNEN.
Sæt dig i andres sted, og honorér den journalist, der gør
det samme. Hjælp med at
styrke debatkulturen, så den
faktisk gør os klogere. Lyt efter
dem, der ikke lyder som dig.
Men luk også sommetider døren ind til dig selv. Og vær helt
alene.
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I

tiden efter Donald Trumps sejr og gennembruddet for
falske nyheder vendte en stor del af diskussionen om
løgnens nye former sig mod selve udbuddet af misinformation. Linsen blev rettet mod den teknologi, der
billigt og nemt driver usandheder frem, og der rejste sig en
kritik af, hvordan Googles annoncenetværk indgik uhellige alliancer med hjemmefabrikerede falske nyheder, og
af, hvordan Facebooks algoritmer snarere var optimeret
til at opflamme følelser end viderebringe kendsgerninger.
Det var – og er – en vigtig debat at tage. Den teknologiske
revolution, vi befinder os midt i, er åbenlyst i færd med
at omkalfatre vores adgang, oplevelse og brug af infor71

mation. Det var Karl Marx, der mente, at historien drives
frem af først og fremmest nye produktionsforhold, ikke af
nye idéer. Her er man på nippet til at give ham ret: De nye
produktionsforhold i informationsindustrien har ændret
verdens gang.
Ikke desto mindre kommer vi ikke langt i bekæmpelsen af tidens løgne, hvis vi alene retter blikket mod selve
fremkomsten af misinformation. Den største udfordring
med propaganda og løgne er ikke, at de findes. Udfordringen er, at nogen har et behov for dem. Udbuddet er en del
af problemet. Efterspørgslen er selve problemet.
Så hvorfor er der overhovedet et marked for misinformation? Hvorfor er der efterspørgsel efter det, Trumps rådgiver Kellyanne Conway så rammende har beskrevet som
“alternative sandheder”? Hvorfor er det en god forretning
at producere falske nyheder? Hvordan kan du vinde et
valg, selv om du åbenlyst lyver?
Jeg nævnte indledningsvis tre årsager, der kan forklare
de nye vækstbetingelser for løgnen: Teknologien er en af
dem, udviklingen af vores kulturelle værdier og den voksende politiske fremmedgørelse de to andre. Skal vi forstå
– og imødegå – løgnens efterspørgsel, skal vi især granske
de to sidste vækstbetingelser, tror jeg. Så lad mig her mod
slutningen af minibogen vende tilbage til de to punkter.
Vi ved, at tilliden til den etablerede presse, til politikere, erhvervsliv og ngo’er befinder sig på et alarmerende lavt niveau globalt set. Da verdens ledere samledes til
World Economic Forum i januar 2017, blev de præsenteret
for en ny undersøgelse fra analysefirmaet Edelman, der
dokumenterede “en dyb mistillidskrise” mellem de forsamlede magthavere og deres befolkninger. I de 28 lande,
analysefirmaet havde undersøgt, var tilliden til regeringen
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faldet i halvdelen. Tilliden til etablerede medier befandt
sig på en stejl nedadgående kurve, kun 43 procent betragtede pressen som troværdig, og i 17 lande havde tilliden til
journalister aldrig været lavere. Lidt mere end halvdelen
– 53 procent – af de adspurgte mente, at systemet som sådan var “uretfærdigt og ikke levnede meget håb for fremtiden”. Selv blandt samfundets top var mistilliden udbredt.
49 procent af de universitetsuddannede og 51 procent af
dem, der blev kategoriseret som ‘velinformerede’, mente,
at systemet havde slået fejl.

“

Udbuddet er en del af
problemet. Efterspørgslen
er selve problemet.

M

an skulle have været både blind og døv i året op
til undersøgelsen, for at tallene kom bag på en. I
2016 blev gamle institutioner og traditionel politik vraget over én kam. I fem ud af verdens ti førende økonomier blev den siddende regeringsleder eller
det herskende regeringsparti væltet eller besejret, briterne valgte at forlade det europæiske samarbejde og rystede
– oven på en historisk migrant- og flygtningekrise – det
EU, der havde været med til at sikre europæisk fred i 60
år. I USA kunne outsideren Donald Trump erklære “den
elite, der beskyttede sig selv” som taberne af præsident73

valget. I Danmark har de gamle regeringsbærende partier
gennem snart mange år fulgt samme mønster som i andre
europæiske lande: Vælgere forlader dem og polariseres i
nye alternativer.
Især de, der har oplevet de seneste mange års politiske
mantraer om frihandel, automatisering og arbejskraftens
frie bevægelighed som en skuffelse, har vendt sig mod det
etablerede system. Historien om globaliseringens gevinster for fællesskabet kan de ikke genkende som en sandhed. Idéen om, at tolerance over for det fremmede kan få
alle problemer til at forsvinde, passer ikke på deres virkelighed. Hyldesten af frihandelens betingelser for at skabe vækst synes de stemmer falskt. Hvorfor skulle lastbilchaufføren bifalde opfindelsen af førerløse biler? Hvorfor
skulle kassedamen begejstres over udsigten til automatiserede indkøb? Hvad skulle gøre det nemt for den fyrede
slagteriarbejder, der leder efter job på et arbejdsmarked,
som tusinder af asylmodtagere skal sluses ud i, at bifalde
en generøs flygtningepolitik?
Allerede i 2008 anede Barack Obama måske klarere
end de fleste konturerne af den vrede, vi senere har set
rejse sig som en politisk bevægelse. Da han stillede op til
præsidentvalget i USA, holdt han under valgkampen en
tale, der i dag står tilbage som en af de bedste i Amerikas
politiske historie. Her tog han livtag med det ømtålelige
amerikanske racespørgsmål og kom i talen også ind på
den hvide arbejder- og middelklasse, som de privilegerede
klasser har været hurtige til at afskrive som snæversynede
racister.
“De fleste hvide arbejder- og middelklasseamerikanere føler sig ikke specielt privilegerede på grund af deres
race,” sagde Obama og fortsatte:
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“De har arbejdet hårdt hele deres liv, ofte blot for at
se deres jobs rykke til udlandet eller deres pension blive
beskåret efter et langt arbejdsliv. De frygter for fremtiden
og ser deres drømme smuldre mellem hænderne. I en tid
med stagnerende lønninger og global konkurrence bliver
muligheder set som et nulsumsspil, hvor realiseringen
af den enes drøm sker på den andens bekostning. Så når
de får besked på at sende deres børn med bus tværs gennem byen til skole. Når de hører, at en afroamerikaner er
kommet foran i køen til et godt job eller et godt universitet
på grund af en uretfærdighed, de aldrig selv har begået.
Når de får at vide, at deres bekymring over kriminalitet i
byområder beror alene på fordomme – så bygger der sig
gennem tiden en vrede op.”
Selv om talen var møntet på en amerikansk offentlighed og destillerede et særligt amerikansk fænomen,
kunne Obamas beskrivelse af den hvide middelklasses
frustrationer for så vidt bredes ud til store dele af Vesten
– også Danmark.
Pressen er ikke uden skyld i tillidstabet. Der er, som
den amerikanske journalistprofessor Jay Rosen konkluderede efter Trumps sejr, opstået et farligt gab mellem de
problemer, folk oplever i deres hverdag, og de spørgsmål,
pressen beskæftiger sig med. “Journalister,” skrev han,
“bør starte med at lytte til folks problemer og finde de
steder, hvor problemerne har forbindelse til fællesskabets
udfordringer. Og de skal være bedre til at lytte, end det
sammenbrudte politiske system er. Derfra kan de begyndte at genoprette tilliden.”
I diskussionen af den udbredte mistillid bliver det ofte
nævnt, at især hovedstadspressen umuligt kan forholde
sig til den virkelighed, der ligger uden for hovedstaden.
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At journalister, der typisk har en længere uddannelse, tjener gode penge, bor i en by et fredeligt sted og har et job,
som teknologien har gjort en hel del nemmere, umuligt
kan få øje på fænomener, der ikke er synlige i deres egen
tilværelse.
At pressen har forholdt sig for lidt til de oplevelser og
den konkrete virkelighed, der strømmer under tidens politiske fremmedgørelse, er uden tvivl rigtigt. Men der ligger
en fare i at tro, at kun jyden kan forholde sig til, hvordan
det er at være jyde. At kun slagterimedarbejderen forstår,
hvad det vil sige at være slagterimedarbejder, at kun tankstationsejeren forstår, hvad det vil sige at være tankstationsejer, eller – nu vi er i gang – at kun københavneren
forstår, hvad det vil sige at være københavner, homoen
homo, indvandreren indvandrer, den 80-årige 80, astronauten astronaut, den enlige mor enlig mor. Idéen om,
at det er umuligt at forstå andre på et universelt plan, at
vores forestillingsevne alene omfatter vores egen partikulære identitet, er – med filosoffen Slavoj Žižeks ord – “katastrofal”. Uden evnen, villigheden og invitationen til at
sætte os i andres sted er vi dømt til total ensomhed.
Det 21. århundredes journalist behøver ikke partout
solidarisere sig med ham eller hende, hun skriver om.
Hun skal bare – som minimum – være nysgerrig. I bedste
fald empatisk. Kun på den måde undgår vi igen at komme
derhen, hvor folk med rette kan sige: “I hørte os ikke.”

N

etop bekymringen for, at vi – både journalister og
mediebrugere – i stigende grad kun hører dem,
vi allerede er enige med, er blevet luftet ofte i debatten om, hvor mistilliden har rod. Som nævnt
har især de sociale medier fået skylden for ved hjælp af
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komplicerede og forfinede algoritmer at låse os inde bag
ekkokamrenes mure, hvor vi alene bekræftes i holdninger, vi allerede har, og sjældent møder dem, der stemmer,
lever, bor, tænker og elsker anderledes, end vi selv gør.
At det er sundt at få udfordret sine synspunkter, er uden
tvivl rigtigt – det er, når vi debatterer med hinanden, at efterspørgslen efter viden opstår. At opsøge andre meninger
end sine egne bør derfor oplagt være en del af mediebrugerens manual til løgnenes tidsalder.
Er du rød, så læs blåt, er du sort, så se lyserødt.
Alligevel kan der være grund til at sætte spørgsmålstegn ved den efterhånden etablerede sandhed om, at vi
befinder os længere væk fra hinanden end nogensinde,
og at kendskabet til ‘de andre’ er historisk ringe. Kan det
virkelig passe? Kan det virkelig passe i en verden, hvor
de andre trods alt ikke er længere end et museklik væk?
Eller forholder det sig tværtimod sådan, at teknologien
faktisk har bragt os tættere på hinanden, og at vi mere
end nogensinde gnubber skuldre med andre? For ja, de
fleste profiler på Facebook afspejler – understøttet af algoritmerne – noget temmelig ordinært ved den menneskelige natur, nemlig at vi vender os mod dem, vi kan lide,
og at dem, vi kan lide, ofte er nogen, vi har et eller andet
til fælles med. Men ja, en profil på Facebook giver også
mulighed for at skrive en kommentar til den politiker,
du ikke sympatiserer med, eller opdage, at Signe fra din
folkeskoleklasse har synspunkter, som du ikke deler. De
kommentartråde, der imploderer i udråbstegn og forbandelser, burde være bevis nok på, at vi næppe er forskanset
i lukkede, digitale verdener, hvor alt, hvad vi foretager os,
er at bifalde hinanden og råbe “hørt”. Problemet er ikke,
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at vi ikke mødes. Problemet er, at når vi mødes, mangler
der kvalitet i debatten.
Tætheden, tror jeg, kan i sig selv forklare den skrantende debatkultur. Nettet rummer potentielt nogle af historiens bedste betingelser for at kommunikere med og
lytte til hinanden, men den konstante konfrontation med
andre mennesker gør samtidig betingelserne for at få
tænkt sig om vanskelige. Tilstedeværelsen af andre lige
inde bag telefonens skærm efterlader os sjældent alene.
Der er hele tiden nogen, der er i færd med at kommentere;
nogen, der mener noget; nogen, der vil dig noget; nogen,
du vil noget; nogen, der pisser dig af; nogen, der hidser
dig op; nogen, der følger med i det, du har for. Hvis vi kun
sjældent forsvinder fra andres blik og andres domme, bliver vi alt for nemme at påvirke af netop de blikke og netop
de domme. Ethvert menneske har brug for et privat rum
– et lukket rum, hvor kun en selv og ens kanariefugl har
hjemme – for at blive sig selv bevidst. Og dermed også sin
verden bevidst.
Dét vidste den tyske filosof Johan Fichte eksempelvis.
I begyndelsen af 1800-tallet agiterede han for, at de tyske
unge mennesker skulle udvikle sig til selvstændige samfundsborgere, og at det bedst skete, hvis det unge menneske flyttede hjemmefra, væk fra overvågningen derhjemme, fra fars øjne. Det unge menneske skulle hengive sig
til sine studier, og for at sikre fuld opmærksomhed om sin
dannelse skulle han flytte ind på sit eget værelse. For at
blive et myndigt menneske, mente Fichte, måtte han leve
afsondret og “i fuldkommen isolering” fra det hus, han
voksede op i. I 1930’erne argumenterede en fraktion i den
danske seksualreformbevægelse også for værdien af et
privatliv: Et sundt sexliv, mente grupperingen, begyndte
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med muligheden for at kunne skærme sig fra andres blikke i privaten. I 1935 stillede gruppen tilmed op til Folketinget for blandt andet at kæmpe for alle kønsmodne unges
ret til deres eget værelse.
Virginia Woolf, den berømte engelske forfatter, har om
nogen sat ord på nødvendigheden af et privat aflukke. I
1928 skrev hun, at en kvinde må have “sit eget værelse,
hvis hun vil skrive fiktion”, og med det mente Woolf uden
tvivl eget værelse i både konkret og overført betydning. En
kvinde, mente hun, må have sit eget indre rum for at blive
en selvstændig kvinde, fri af manden. Enhver, kunne man
påstå, må have sit eget indre rum for at blive et selvstændigt menneske i det hele taget. Et menneske, der er styret
af indre værdier snarere end ydre påvirkninger.
Lad os ikke give teknologien skylden for den offentlige
debats forfald, før vi i det mindste har forsøgt at restaurere
debattens kunst selv – måske ved i første omgang af og
til at lukke døren ind til vores eget værelse. Og så sidde
lidt derinde. Uden at kunne høre nogen, der råber. Åbne
et vindue. Læse en bog. I fred.

_
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