Præstens tro om pressen.
Avis artikel. Aalborg Stiftstidende.
En kritisk avisrevser.
”Visse borgerlige blade er ”betalt”, skriver bevidst noget andet, end
de mener, og søger at fordreje læsernes sunde syn paa
samfundsforhold. . .”, siger præst.
Af Erna Bavngaard.
Scenen er en landsbykirke en lørdag eftermiddag. Et ungt par skal giftes, og præsten læser et stykke
af Efeserbrevet:
”I skal opgive jeres tidligere levned og aflægge det gamle menneske, som fordærves ved sine
bedrageriske lyster, og fornyes i jeres sinds aand og iføre jer det nye menneske, der blev skabt i
Guds lighed til at leve i retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til”.
— Her er noget, der passer paa vort menneskeliv og ligger os nærmere end det, vi kan læse i
Aalborg Stiftstidende, tilføjer han.

Pastor Knud Bornemann Nielsen Als.

Holder for tiden ingen avis!
Det er lidt af en udfordring. Over en hyggelig kop kaffe i præstegaarden i Als uddybede sognepræst
Knud Bornemann Nielsen nogle dage senere over for Aalborg Stiftstidendes medarbejder sit syn
paa vort blad og paa pressen i det hele taget. En række borgerlige blade bringer ham jævnligt i
harnisk, fortæller han. Det er pastor Bornemann Nielsens opfattelse og tro, at disse aviser er
"betalt", at de bevidst skriver noget andet, end de mener.
At aviserne søger at fordreje læsernes sunde syn paa samfundsforhold og spænder ben for folk, der
vil bestille noget politisk!
— Naar jeg har brugt ordet ”uvederhæftigt” om Aalborg Stiftstidende, saa er det særlig
overskrifterne, jeg tænker paa, siger den vrede præst. Aviserne ved jo udmærket godt at læserne ofte
bare jager overskrifterne igennem. Folk er aandsdovne og ugidelige. og det synes jeg, Stiftstidende
stoler alt for meget paa.
— Hvordan vil De saa have overskrifterne?
— En overskrift skal lede folk paa sporet at telegrammets eller referatets egentlige indhold og ikke

blot imødekomme folks trang til sensation eller understøtte overfladisk vanetænkning.
— Hvilke aviser holder pastoren saa selv?
— For tiden ingen, Jeg har tidligere bl. a. holdt Stiftstidende i perioder, sidst i tre uger.

Tror, at statsstøtte giver sand pressefrihed.
— Hvordan skulle den avis være, De kunne have lyst til at holde?
— Min idealavis skulle give læserne en sandfærdig og fyldig orientering om tidens problemer og
give plads for en dybtgaaende og saglig debat, svarer pastor Bornemann Nielsen.
Avisen skulle være virkelig fri, og det mener jeg, den kun kunne blive, hvis den blev drevet med
statstilskud. Jeg kender ingen i dette land, der er mere frit stillet end f. eks. præsterne inden for den
danske folkekirke og højskolefolk.
— Hvordan ville De give statsstøtten?
— Det skulle i hvert fald ikke være efter oplagstal svarer præsten. De store borgerlige aviser - som
Aalborg Stiftstidende bl. a. - søger at retfærdiggøre sig ved ogsaa at ofre store summer paa
kulturens alter, men det skal ikke være afgørende for en statsstøtte. De virkelig meningsdannende
blade skulle støttes. Aviser maa efter min opfattelse ikke være en forretning. Saa glad er jeg for
aviser, og saa stor betydning tillægger eg dem.
— Hvad med de blade, hvis meninger er Dem imod, de blade, De mener repræsenterer
smaaborgerligheden?
— De har ingen meningsdannende virkning og er derfor overflødige.
— Hvorfor er De da saa vred paa dem?
— Fordi de frister folk til at beholde banale og uselvstændige vurderinger.
Pastor Bornemann Nielsen tror, der ad lovgivningens vej kan findes en ordning, der sikrer en højere
pressestandard men han understreger, at han ikke Ønsker nogen form for censur - altsaa heller ikke
de myndigheders side som skulle bevilge økonomisk støtte.
— Jeg har ikke noget imod, at tingene bliver sagt, tilføjer han. Folk maa være saa fjollede, de vil,
men jeg er imod, hvad jeg opfatter som uærlighed i bladenes meninger. Der lefles at for meget. Der
er ingen skaansel.
— Det bliver en haard tur for skatteyderne, hvis bladene ikke længere maa drives
forretningsmæssigt.
— Uha, der røbede De Dem, udbryder pastor Bornemann Nielsen. Al den tale om, at folk skal lettes
i skat og om skattetrykket, det er noget vrøvl. Aviserne og politikerne viger uden om det, der er
sandt. Der er jo ingen, der er trykket af skatter. Det passer ikke, Hvis man tror det, er det, fordi man
ikke kan den lille tabel.

