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Blair redder dansker fra at drukne��� 1	  

 2	  

Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et 3	  

ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist 4	  

fra druknedøden.���Turisten - der ifølge det franske 5	  

nyhedsbureau AFP var dansker - befandt sig 1,6 6	  

kilometer fra kysten, da han kom i vanskeligheder. Blair 7	  

befandt sig ved et tilfælde i nærheden i en gummibåd og 8	  

fik med hjælp fra sin livvagt og gummibådens fører den 9	  

udmattede svømmer om bord.��� Episoden fandt sted 10	  

mandag, men blev først fredag bekræftet af en 11	  

embedsmand i London. Blair selv opholder sig i 12	  

Sydafrika. 13	  

 

1. Hvordan er den historie kommet i avisen? 

2. Er en embedsmand den rigtige til at bekræfte historien? 

3. Hvordan virker det, at Blair ikke selv udtaler sig? 
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»Jeg var da ikke i fare« 1	  

AF	  ORLA	  BORG Jyllandsposten 09.01.99  2	  

Da	  den	  britiske	  avis,	  Daily	  Mirror,	  ringede	  til	  Odder	  klokken	  01.45	  natten	  til	  3	  

lørdag,	  gik	  det	  op	  for	  tandlæge	  Hans	  Leganger	  Jørgensen,	  at	  han	  var	  blevet	  en	  4	  

nyhed.	  5	  

Journalisten	  på	  Daily	  Mirror	  ville	  høre	  historien	  om,	  hvordan	  danskeren	  skulle	  6	  

være	  blevet	  reddet	  fra	  druknedøden	  af	  den	  britiske	  premierminister,	  Tony	  Blair.	  7	  

Det	  samme	  vil	  den	  samlede	  danske	  presse	  lørdag	  formiddag,	  da	  8	  

parkeringspladserne	  foran	  Hans	  Leganger	  Jørgensens	  hus	  i	  Odder	  bliver	  fyldt	  9	  

med	  biler	  fra	  TV	  og	  aviser.	  10	  

»Hvorfor	  skal	  det	  gå	  ud	  over	  mig,	  at	  Blair	  skal	  fremstilles	  som	  en	  helt?	  Jeg	  er	  11	  

sørme	  ikke	  nogen	  dum	  dansker,«	  siger	  han.	  12	  

Foruden	  TV2	  og	  DR1	  har	  foreløbig	  også	  TV2	  Østjylland,	  Politiken,	  BT,	  Ekstra	  13	  

Bladet,	  Østjyllands	  Radio	  og	  Jyllands-‐Posten	  ringet	  allerede	  inden	  middag	  lørdag.	  14	  

Og	  BBC	  har	  bedt	  TV2	  stille	  et	  par	  spørgsmål	  på	  engelsk	  til	  brug	  for	  den	  britiske	  15	  

stations	  aftenudsendelse.	  16	  

	  17	  

Verdenspressen	  har	  ramt	  Odder	  18	  

»Enten	  har	  den	  britiske	  presse	  blæst	  hele	  episoden	  op	  for	  at	  lave	  en	  god	  historie.	  19	  

Eller	  også	  har	  Tony	  Blair	  selv	  overdrevet	  for	  at	  fremstå	  som	  en	  helt	  hos	  20	  

vælgerne.	  Men	  faktum	  er,	  at	  jeg	  aldrig	  var	  i	  nogen	  som	  helst	  form	  for	  fare.	  21	  

Herregud,	  det	  svarer	  til,	  at	  jeg	  stod	  i	  Malling	  og	  skulle	  de	  få	  kilometer	  til	  Odder	  og	  22	  

så	  bad	  en	  bilist	  om	  et	  lift,«	  siger	  Hans	  Leganger	  Jørgensen.	  23	  

Solbrændt	  og	  stadig	  med	  jetlag	  i	  kroppen	  efter	  den	  14-‐dage	  lange	  ferie	  i	  Afrika	  og	  24	  

på	  Seychellerne	  hører	  han	  TV-‐folkene	  gengive	  BBCs	  version	  af,	  hvad	  der	  skete	  på	  25	  

den	  lille	  tropeø,	  La	  Dique,	  i	  mandags:	  26	  

-‐Hans	  Leganger	  Jørgensen	  skulle	  være	  blevet	  reddet	  -	  udmattet	  og	  afkræftet	  -	  op	  i	  27	  

en	  gummibåd	  af	  selveste	  den	  britiske	  premierminister,	  Tony	  Blair,	  der	  var	  sejlet	  ud	  28	  

for	  at	  fiske	  sammen	  med	  sin	  livvagt	  og	  en	  lokal	  skipper.	  29	  

-Danskeren	  skulle	  have	  været	  i	  stor	  fare	  på	  grund	  af	  en	  stærk	  strøm	  i	  havet.	  30	  

-Og	  Tony	  Blair	  skulle	  med	  sin	  indgriben	  således	  på	  det	  nærmeste	  have	  reddet	  Hans	  31	  

Leganger	  Jørgensens	  liv.	  32	  
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»Sikke	  noget	  sludder«	  1	  

»Sikke	  noget	  sludder«	  siger	  hovedpersonen,	  som	  ikke	  kan	  forstå,	  hvordan	  i	  2	  

alverden	  de	  engelske	  aviser	  har	  kunnet	  opfatte	  forløbet	  på	  den	  måde.	  De	  har	  3	  

brugt	  den	  lokale	  skipper	  og	  Blairs	  livvagt	  som	  kilde,	  og	  med	  den	  baggrund	  har	  4	  

flere	  danske	  aviser	  -‐	  heriblandt	  Jyllands-‐Posten	  -‐	  også	  refereret	  historien.	  5	  

Men	  nu	  er	  hovedpersonen	  altså	  selv	  landet	  og	  kan	  give	  sin	  oplevelse	  af	  forløbet	  -‐	  6	  

og	  det	  er	  et	  helt	  andet:	  7	  

»Jeg	  havde	  besluttet	  mig	  for	  at	  gå	  øen	  rundt.	  Men	  da	  der	  var	  højvande,	  kunne	  jeg	  8	  

ikke	  gå	  langs	  vandet,	  så	  jeg	  måtte	  gå	  over	  nogle	  store	  klipper.	  Jeg	  satte	  mig	  ned	  9	  

og	  tog	  et	  hvil	  på	  stranden	  og	  besluttede	  mig	  for	  at	  se,	  om	  der	  ikke	  kom	  et	  lille	  10	  

lystbåd	  forbi,	  som	  jeg	  kunne	  komme	  med	  tilbage	  til	  mit	  udgangspunkt.	  Da	  jeg	  11	  

havde	  ventet	  et	  stykke	  tid,	  uden	  at	  noget	  havde	  vist	  sig,	  besluttede	  jeg	  mig	  til	  at	  12	  

svømme	  de	  5-‐700	  meter	  ud	  til	  en	  pynt	  for	  måske	  at	  kunne	  se	  en	  båd	  derfra.	  13	  

Derude	  fik	  jeg	  øje	  på	  den	  lille	  dinghy	  -‐	  en	  slags	  redningsbåd,	  som	  lystsejlere	  har	  14	  

hængende	  efter	  båden.	  Jeg	  råbte	  folkene	  i	  båden	  an	  og	  spurgte,	  om	  jeg	  kunne	  få	  15	  

et	  lift	  med	  dem.	  Det	  kunne	  jeg	  godt,	  og	  efter	  at	  have	  hentet	  mine	  ting,	  sejlede	  de	  16	  

mig	  rundt	  om	  pynten	  og	  ind	  til	  land.«	  17	  

	  18	  

»Udramatisk«	  19	  

»Det	  var	  fuldstændig	  udramatisk.	  Det	  er	  rigtigt,	  at	  der	  var	  en	  stærk	  strøm	  på	  20	  

stedet.	  Men	  jeg	  har	  sejlet	  i	  snart	  20	  år	  og	  har	  været	  fritidsdykker	  i	  15	  år,	  så	  jeg	  21	  

ved	  godt,	  hvordan	  havet	  opfører	  sig.	  Vandet	  var	  varmt,	  der	  var	  ingen	  fare	  22	  

overhovedet,	  og	  jeg	  var	  helt	  frisk.	  Da	  båden	  satte	  mig	  af	  20	  meter	  fra	  kysten,	  23	  

kunne	  jeg	  uden	  problemer	  svømme	  det	  sidste	  stykke	  ind	  til	  land	  med	  min	  taske	  24	  

løftet	  over	  hovedet.«	  25	  

Det	  kan	  stadig	  undre	  Hans	  Leganger	  Jørgensen,	  at	  han	  ikke	  genkendte	  den	  26	  

britiske	  premierminister	  .	  27	  

»Jeg	  lagde	  bare	  mærke	  til,	  at	  han	  manglede	  et	  stykke	  af	  sin	  venstre	  fortand,«	  28	  

siger	  han	  til	  TV2s	  journalist,	  som	  vil	  høre	  alle	  detaljer	  om	  hans	  møde	  med	  Blair.	  29	  

På	  spørgsmålet	  om	  farven	  af	  Blairs	  badebukser	  må	  den	  danske	  tandlæge	  give	  op.	  30	  

»Det	  var	  jo	  ikke	  en	  kvinde,	  der	  var	  tale	  om,	  så	  mit	  blik	  faldt	  slet	  ikke	  i	  den	  31	  

region,«	  smiler	  han.	  	  32	  
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Jyllands-‐Posten	  stikker	  Hans	  Leganger	  et	  papir	  med	  de	  fire	  journalistiske	  1	  

nyhedskriterier:	  Aktualitet,	  Væsentlighed,	  Identifikation	  og	  Sensation	  -‐	  og	  beder	  2	  

ham	  vurdere,	  hvilken	  eller	  hvilke	  af	  nyhedskriterierne,	  der	  gælder	  for	  hans	  3	  

historie.	  4	  

Han	  klør	  sig	  i	  nakken	  og	  svarer	  efter	  en	  kort	  tænkepause:	  »Ingen.«	  5	  

Derpå	  tilføjer	  han:	  6	  

»Jeg	  kan	  kun	  sidde	  tilbage	  med	  det	  indtryk,	  at	  nogen	  har	  digtet	  på	  historien	  for	  at	  7	  

fremstille	  Tony	  Blair	  i	  et	  positivt	  lys.	  Om	  det	  er	  Blair	  selv	  eller	  den	  britiske	  8	  

presse,	  skal	  jeg	  ikke	  kunne	  sige.	  Men	  redde	  mig	  -‐	  det	  gjorde	  han	  godt	  nok	  ikke,«	  9	  

siger	  han	  og	  fortæller	  med	  et	  grin,	  at	  Ekstra	  Bladet	  har	  tilbudt	  ham	  og	  veninden	  10	  

Lilly	  en	  gratis	  rejse	  til	  London	  for	  at	  takke	  Blair.11	  

	  

Læseforståelsespørgsmål	  	  

	  

1. Hvorfor	  udtaler	  Hans	  Legagner	  Jørgensen	  sig	  først	  fem	  dage	  efter	  

”redningen”?	  

2. Hvorfor	  svømmede	  Hans	  Legagner	  Jørgensen	  rundt	  så	  langt	  fra	  kysten?	  

3. Var	  Hans	  Legagner	  Jørgensen	  bange	  for	  den	  stærke	  strøm?	  

4. Hvad	  er	  de	  fire	  kriterier	  for,	  hvad	  der	  er	  en	  nyhed?	  

5. Hvad	  er	  ifølge	  Hans	  Legagner	  Jørgensen	  grunden	  til	  at	  de	  britiske	  medier	  

hævder	  at	  han	  var	  i	  fare?	  
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Spindoktorer kontrollerer den politiske journalistik 

Kommunikationsenheden, RUC, 21.09 2011 

De	  historier,	  du	  læser	  i	  avisen	  om	  politik,	  er	  i	  høj	  grad	  styret	  af	  politikernes	  

spindoktorer.	  Det	  afslører	  et	  nyt	  RUC-‐speciale,	  der	  giver	  indblik	  i,	  hvordan	  

mediernes	  historier	  bliver	  til.	  

Politiske	  journalister	  ser	  sig	  selv	  som	  kritiske	  vagthunde,	  der	  undersøger	  og	  

afslører	  og	  holder	  magthaverne	  i	  ørerne	  -‐	  men	  virkeligheden	  ser	  noget	  

anderledes	  ud,	  viser	  et	  nyt	  RUC-‐speciale,	  som	  de	  to	  journalist-‐uddannede	  

kandidater	  Trine	  Møller	  og	  Charlotte	  Boman	  Hede	  står	  bag.	  	  	  

Fx	  er	  det	  ganske	  almindeligt,	  at	  journalister	  og	  spindoktorer	  deler	  madpakke	  på	  

Christiansborg	  for	  samtidig	  at	  forhandle	  om	  morgendagens	  avisoverskrifter.	  

”De	  har	  begge	  noget,	  som	  den	  anden	  er	  interesseret	  i.	  Spindoktoren	  har	  de	  gode	  

historier.	  Og	  journalisten	  kan	  give	  spindoktorens	  politiker	  opmærksomhed	  i	  

medierne.	  Det	  betyder,	  at	  der	  foregår	  hemmelige	  forhandlinger	  imellem	  dem”,	  

siger	  Trine	  Møller.	  

”Som	  læser	  har	  man	  ikke	  en	  chance	  for	  at	  se,	  hvem	  der	  har	  ’skrevet’	  historien	  for	  

dig.	  Det	  overraskende	  er,	  at	  hverken	  journalister	  eller	  spindoktorer	  ser	  det	  som	  

et	  demokratisk	  problem”,	  påpeger	  hun.	  

Instruerer	  de	  ’uafhængige’	  kilder	  	  

I	  det	  hele	  taget	  er	  der	  langt	  fra	  vandtætte	  skotter	  mellem	  den	  4.	  statsmagt	  og	  

politikernes	  rådgivere,	  viser	  specialet,	  der	  bygger	  på	  anonyme	  
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spørgeskemaundersøgelser	  og	  interviews	  med	  både	  politiske	  journalister	  og	  

spindoktorer.	  	  	  	  

	  	  	  Journalisternes	  artikler	  er	  nemlig	  i	  høj	  grad	  præget	  af	  spindoktorernes	  

dagsorden.	  Også	  mere	  end	  journalisterne	  selv	  er	  klar	  over.	  Fx	  mener	  

journalisterne,	  at	  sagligheden	  er	  sikret,	  hvis	  de	  får	  uafhængige	  kilder	  til	  at	  

bekræfte	  historien.	  Problemet	  er	  bare,	  at	  spindoktoren	  som	  regel	  har	  talt	  med	  de	  

relevante	  kilder	  først.	  	  	  	  

En	  af	  de	  spindoktorer,	  som	  de	  studerende	  har	  talt	  med,	  beskriver	  forholdet	  til	  

kilderne	  således:	  

”Når	  jeg	  sælger	  historien	  til	  en	  journalist,	  så	  ringer	  jeg	  til	  den	  eller	  de	  kilder,	  som	  

journalisten	  måske	  vil	  ringe	  til,	  og	  fortæller,	  at	  journalisten	  har	  den	  her	  rapport,	  

og	  at	  han	  nok	  snart	  ringer	  op.	  Kilderne	  tænker	  altid,	  at	  de	  har	  en	  interesse	  i	  at	  

være	  på	  god	  fod	  med	  ministeriet.”	  

Forfatterne	  af	  specialet	  mener,	  at	  synet	  på	  journalister	  og	  den	  rolle	  de	  spiller	  i	  

samfundet	  må	  revurderes:	  

”Vi	  synes	  ikke,	  at	  journalister	  længere	  alene	  skal	  ses	  som	  objektive	  vagthunde,	  

simpelthen	  fordi	  der	  ikke	  er	  meget	  objektivitet	  i	  at	  forhandle	  med	  sine	  kilder,	  

som	  de	  politiske	  journalister	  gør	  med	  spindoktorerne”,	  siger	  Trine	  Møller.	  

	  


