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Avislæsning er demokratiets morgenbøn 

Kristeligt Dagblads chefredaktør modtog tidligere på året Den Store 

Publicistpris og blev efterfølgende bedt om at holde festtalen ved Danske 

Mediers årlige redaktørkonference Redaktørernes Døgn, der fandt sted i denne 

uge. Talen bringes her 

Af Erik Bjerager 

Mine damer og herrer, kære kollegaer 

Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagde engang de kloge ord: 

Avislæsning er demokratiets morgenbøn. 

Han levede i anden del af 1700-tallet og første del af 1800-tallet på det 

tidspunkt, da demokrati og presse voksede frem i Europa – faktisk som 

hinandens forudsætning. 

Hegel var i en kort periode selv avisredaktør, så han vidste, hvad han talte om. 

Et demokrati, et folkestyre, kan kun fungere, hvis det folk, som får magten til at 

styre, også er velinformeret. Det samme mente præsten og politikeren N.F.S. 

Grundtvig i Danmark. Han grundlagde højskolebevægelsen, og han blev 

foregangsmand for hele folkeoplysningstanken. 

Da Kristeligt Dagblad for nogle år siden flyttede ind i en ejendom på 

Vimmelskaftet på Strøget i København, fik vi som indflytningsgave blandt andet 

en kopi af et gammelt litografi af netop Grundtvig. Det viste sig, at han havde 

boet i ejendommen, på etagen under avisen, og på litografiet ser man ham stå i 

vinduet lige under mit kontor og se skeptisk ned på folkemængden, som i 1848 

gik i optog til kongens slot for at kræve demokrati. Grundtvig kom siden til at 

sidde i den grundlovsgivende forsamling, men stemte ikke for grundloven, da 

den blev vedtaget. Han tøvede over for demokratiet. Af flere grunde. En af dem 

var, at ”mængden” for ham at se altid er ”pøbelagtig”. Folkemasserne skal 

oplyses for at kunne forvalte magten. 

Historien gentager sig sjældent, ja vel nærmest aldrig, men alligevel kan vi i 

vores tid lære så meget af den og af både Hegel og Grundtvig.  
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Verden er i opbrud, og medieverdenen er om noget i opbrud. Indtil for få år 

siden betragtede de fleste digitaliseringen og internettet med enøjet optimisme. 

Gutenbergs 600 år lange æra med trykte bøger og aviser, domineret af udgivere, 

som bestemte over indholdet, var slut.  

Internettet blev en stille revolution – det var åbent, det appellerede til 

kreativitet, og alle havde adgang. Verden blev demokratiseret på en måde, som 

aldrig var set før. Folkets stemme fik nu for alvor mulighed for at blive hørt. Det 

virkede som om, at verden blev koblet sammen på måder, som aldrig var set før. 

Al viden blev tilgængelig for alle og gav dermed det enkelte menneske nye 

muligheder. Mængden kunne blive oplyst som aldrig før. Det var Grundtvigs 

folkeoplysningstanke med turbo på. Internettet var et sted, et globalt torv, hvor 

mennesker mødtes for at informere og hjælpe hinanden. 

Men det viste sig jo at være bare den halve del af sandheden eller måske rettere 

en halv utopi. Nettet fik ikke bare alt det gode frem i mennesker, men så sandelig 

også alt det dårlige. De sociale medier har ført en ny form for hysteri ind i den 

offentlige debat. Det globale torv er ikke kun befolket af mennesker, der vil 

hinanden det godt. Vreden har fået frit løb, og lidet anede man, at der findes så 

megen aggressivitet derude, og at så mange mennesker har lyst til at være en del 

af et tæskehold.  

Først nu er det for alvor gået op for de fleste af os, at overvågning er den pris, vi 

har betalt med. Overvågning af vore data, vore handlinger og vore holdninger er 

den valuta, der har finansieret en del af den digitale udvikling.  

Facebook og Google er på hver deres måde blevet verdens rigeste udgivere af 

andres indhold, og offentligheden har haft et naivt syn på de store tech-

virksomheder. Først i løbet af de seneste par år er der for alvor sat kritisk fokus 

på dem i artikler og bøger. De er på kort tid blevet klodens mest magtfulde 

organisationer og har udløst et informationskaos i verden. 

De bruges ikke bare til at fremme folkeoplysning, sandhed og indsigt, men også 

til at fremme fordummelse, løgn og manipulation.   

Så i vores tid går oplysning hånd i hånd med sin modsætning. Det er her vi i 

pressen for alvor må sætte ind. Vi er anerkendte medier, vi har en historie, og vi 

står – i modsætning til Google og Facebook - til regnskab for alt det, vi 
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publicerer. Vi har al tænkelig forudsætning for at være mere troværdige end 

troværdighedsmålingerne angiver, og vi er langt mere troværdige end meget af 

den information, der går i svang på de sociale medier. 

Men pressen er under pres. I vores tid er massiv kritik af pressen en vej til 

politisk magt. Ikke bare for Donald Trump, men også for mange andre. 

Vi må lytte til kritikken, vi må lære af den. 

Men alt for mange taler pressen ned, og i aften synes jeg, vi skal tale den op.  

Når ingen andre vil, må vi selv gøre det. 

Vi arbejder alle for medier, der tilstræber den størst mulige ansvarlighed. Vi 

møder ikke på arbejde om morgen, fordi vi glæder os til at ødelægge andre 

menneskers liv, endsige prøver på at gøre det. De tusindvis af journalister og 

redaktører, der hver eneste dag arbejder for medierne herhjemme, har et 

oprigtigt ønske om at bidrage til at informere og oplyse befolkningen. Vi, der er 

samlet her, eller er ude omkring på redaktionerne, ønsker alle, tror jeg, at 

bidrage til at skabe et bedre samfund.  

Vi har ikke perfekte medier, langt fra. Vores verdensbillede kan være vel sort. Vi 

kan overfokusere på problemer og glemme at pege på løsninger. Vi kan tro, at vi 

kender verden og vores eget land, men bliver så overrasket over, at det gule 

Danmark stemmer anderledes, end speltsegmentet på Østerbro i København. 

Journalist- og redaktørstanden er ikke perfekt, langt fra, men danske medier er 

faktisk af meget høj kvalitet målt med international alen, og der er virkelig brug 

for at værne om dem. 

Vi er ikke en fjende af folket, sådan som Donald Trump kalder den amerikanske 

presse. Tværtimod er vi i folkets tjeneste. Med vores publicisme ønsker vi at 

bidrage til en velfungerende offentlighed, for til den hører en velfungerende og 

troværdig presse. God publicisme er at arbejde for det fælles bedste. Ikke for sig 

selv eller for særinteresser, men for samfundets og fællesskabets skyld, ja for 

publikken og demokratiet. 

Det er et farligt sammenbrud i den folkelige tillid til centrale 
samfundsinstitutioner, vi oplever i disse år. Den udtrykte mistillid til pressen er 
en del af det sammenbrud. 
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Den megen tale om falske nyheder er med til at undergrave pressen og dens 
funktion i demokratiske samfund. For hvad er det egentlig, der sker, hvis løgnen 
breder sig og endnu værre, hvis borgerne ganske enkelt ikke mener at kunne 
stole på det de ser, hører eller læser?  

Jo, når der lyves, er konsekvensen jo ikke, at man tror på løgnen, men derimod at 
man holder op med at tro på noget overhovedet. Når folk ikke længere har tillid 
til noget af det, som de ser, hører eller læser, ja, så mister de evnen til selv at 
tænke klart og evnen til at vurdere. Det har altid været politiske demagogers 
geniale trick at sprede løgn og manipulation omkring sig for at få borgerne til at 
tvivle på, hvad der egentlig er sandt. 

Og når en befolkning først er der, hvor den tvivler på det, der ses, høres og læses, 
og ikke selv tænker klart, kan man som politiker gøre hvad som helst med den. 

Populismen næres i det opbrud af information og manipulation, som vi oplever, 
og demokratiet risikerer at blive undermineret, hvis borgerne ikke længere kan 
kende forskel på sandt og falsk.  

Det er nemt at forstå menneskers lyst til at flygte fra den komplekse verden og 

den overvældende informationsstrøm. Flygte ind i endeløs underholdning, som 

vi ser det ske. Flygte væk fra et forpligtende engagement, flygte ved at stikke 

hovedet i busken eller bare ned i mobiltelefonen. 

Det er ind i den verden, en verden i opbrud, at vi alle skal lave aviser, netmedier, 

radio, tv – ja, journalistik. Det er krævende, og det kalder på stærkt engagement 

og vores dybeste ansvarsfølelse. Men det er også uhyre meningsfuldt. 

Pressen skal ikke bare kritisere, men også være konstruktiv. Vi skal være 

nysgerrige, ikke forud indfattede. Vi skal være åbne, ikke lukkede. Vi skal være 

vendt mod verden og ikke bare mod os selv. 

Vi er til for offentlighedens skyld. Vi skal tjene vore læsere og brugere. Vi skal 

hjælpe dem med at navigere i en verden i opbrud. 

Al god journalistik øger vores forståelse af os selv, og al god journalistik gør 

verden større. 

God journalistik er både bevidsthedsudvidende og verdensudvidende.  
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En god avis og gode medier er på en og samme tid et spejl til den menneskelige 

eksistens og et vindue til verden. 

Det vidste Grundtvig og det vidste Hegel, og Hegels kloge ord om, at avislæsning 

er demokratiets morgenbøn holder den dag i dag. Dengang betød det, at høj som 

lav, adel som borger, kunne læse avis, læse de samme historier, kende til de 

samme diskussioner og føle sig knyttet sammen i et samfund og i et land. 

Det behov har vi også i dag. Der er blevet mange flere medier, billedet er langt 

mere broget, og det er blevet sværere at skabe en fælles samtale. Men behovet 

for troværdig og indsigtsfuld information er ikke blevet mindre, tværtimod.  

Derfor kan vi godt sige i vores morgenbøn – og aftenbøn: Tak og lov for aviserne 

og for medierne.  

Tak for den publicisme, der gør os alle klogere og understøtter demokratiet – og 

lad os så alle gå ud og lave mere af den. 

 

 


