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CHARLATANERNAS 
JULAFTON
firas årets alla 365 dagar

JAN GILLBERG

Står media i Sverige – numera allt oftare 
omnämnda som ”gammelmedia” - inför ett 
paradigmskifte? Eller är det rentav så att 
media befinner sig mitt i ett sådant skifte?

Är – som det lite föraktfullt uttrycks - 
”publiken” på väg att genomskåda mediernas 
försäkringar om att i alla väder stå upp för 
”det fria ordet” och ”den fria åsiktsbildningen”? 
Och varför behöver SVT megafonera om att 
i Sverige minsann är den statliga TV:n ”fri 
och obunden” ? Om det var så varför detta 
ständiga megafonerande? Håller – som det 
också uttrycks i de stora mediahusen - ”Nisse 
i Hökarängen” på att emancipera sig?

  
Oron sprider sig

Inom ”gammelmedia” håller en oro på att 
sprida sig om att det är så det kan ligga 
till. Det talas allt oftare om ”tidningskris” 
och ”neddragningar”. På sina håll läggs hela 
redaktioner ner som hos SvD, som lagt ner 
sin kulturredaktion. Genomgående är det 
kvalitetsjournalistiken som det dras in på. 
Specialistkunnandet – ett kunnande som 
i huvudsak utvecklats och förvaltas av 
frilansare – håller på att svältas ut.

Bättre klarar sig de nyhetsjournalister, 
som vet hur man skall få ihop det för att till-
fredsställa rubriksättarna. Särskilt de som 
lyckats etablera sig som ”drevjournalister”. 
Inom detta skrå pågår en ständig tävlan 
om att få sin ”grej” som ”förstasides” och 
naturligtvis helst ”på löpet”. En tävlan där 
man hetsar varandra intill det osannolika.

Säkrast sitter journalister som förstått 
att ”etablera sig” i skydd av en väl inarbetad 
”byline”. Att lösa ut en Lena Mellin eller en 
Oisín Cantwell med ”avgång” är ingenting 
som skulle passera oförbemärkt. 

Men även ”bylinarna” kan i krisens spår 
tvingas att se sina villkor naggade. Hur 
länge skall Aftonbladet kunna betala Lena 
Mellin en lön på 92 000 kronor i månaden? 
En lön motsvarande tre sjuksköterskelöner 
och det i en tid då vården går på knäna 
– i mycket därför att våra sjuksköterskor 
flyttar till Norge i tusental! Dessutom i ett 
politiskt klimat då det ropas allt högre på 
jämlikhet. Ett ropande i vilket inte minst 
just Aftonbladet deltar.

Vi skall sedan inte tala om vad Jan Helin 
och kollegan Thomas Mattsson kostar sina 
respektive tidningar: Löner och pensions-
avsättningar som sammantaget uppgår till 
åttasiffriga tal, vartill kommer alla fiffigt 
förpackade ”extra”. Var finns där jämlik-
hetstänkandet?

 
Greiders Manifest

I takt med att oron sprider sig ropas det på 
Staten. Och det är bråttom, bråttom. Den 
utredning som tillsatts för en översyn av 
presstödet måste skynda på. Det duger inte 
att dröja till 2014 med att framlägga förslag 
till räddningsinsatser.

Den alltid flyhänte Göran Greider 
tycker, att det skulle kunna fixas genom  en 
snabbt ihopkommen på Expressens Sidan 

4 (2012-12-02) presenterad ”deal mellan 
stat och tidningsvärlden” innebärande, att 
tidningsvärlden tillförsäkras ett – som 
Greider kallar det - ”demokratiskt drifts-
stöd”, som ”definieras långt vidare än det 
nuvarande presstödet”. Detta i utbyte mot:

•	 En	korrigering	av	den	borgerliga	domi-
nansen på morgontidningarnas ledarsi-
dor. ”Det är inte rimligt att två morgon-
tidningar av två i Stockholmsregionen är 
blåa. Det snedvrider hela det demokra-
tiska samtalet.” 

•	 En	förbindelse	enligt	vilken	tidningarna	
åtar sig att ”hela tidningsområdet beva-
kas”.

•		En	förbindelse	enligt	vilken	tidningarna	
åtar sig att ”hålla sig med anständiga 
kultursidor”.

•	 En	 förbindelse	 om	 att	 ”på olika sätt 
utveckla och använda sig av medborgar-
journalistiken”.

Man kan ana sig till att Greider ser sig som 
ett slags ”pressgeneral” för ”dealens” genom-
förande. Rentav med ett eget departement.

Krisen ur ett
linderborgskt perspektiv

För  Aftonbladets  ku lturchef  Åsa 
Linderborg är problemet inte i första 
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hand ekonomiskt – i varje fall inte enbart. 
För henne är det stora problemet, att nya 
tankar och idéer letat sig fram med hjälp 
av fritt verkande bloggar. 

Med sina rötter i stalinistiskt tän-
kande och maktutövande är den för 
henne givna lösningen att förbjuda det 
som bör förbjudas och tillåta det som 
bör tillåtas. Låt vara att förbjudandet 
bör föregås av en – som hon kallar det - 
”juridisk granskning”.

I en artikel den 28 november - ”Nu 
granskar vi skiten” - gör hon klart vad 
som skall granskas, nämligen det hon 
kallar ”Tokhögern” närmare definierat 
som ”alltifrån salongsfähiga Axess till 
järnrörssajterna”. Till de senare räknar 
hon Avpixlat och Fria Tider – sajter vars 
besökssiffror på senare tid formligen 
exploderat. 

Granskningsområdet har sedermera 
utökats till att lite mer exklusivt omfatta 
Expressens kulturchef Karin Olsson, som 
enligt Linderborg uttryckt sig på ett sätt, att 
hon bör sorteras in i den nazistiska fållan! 
På detta svarar Karin Olsson:

”Jag kritiserade Aftonbladets satsning ’Gran-
ska skiten’. Och genast greppade Åsa Linder-
borg dynggrepen. Kulturchefen på liberala 
Expressen ’placerarsig bland järnrör och 
nynazister’, skriver hon i ett inlägg som stinker 
av osaklighet.
------
Aftonbladets debattknep med lögner och 
skamlösa dragningar är ingen nyhet. Men hur 
vore det om hon såg till att ha rena händer 
själv, innan hon predikar för mig att jag är 
en liten lort.” 
   
En publikation som dock enligt Linderborg 
inte behöver granskas är den av Statens 
Kulturråd finansierade queerfeministiska 
manshatartidskriften FUL (presenterad i 
DSM 4/2011, tredje omslag).

Men visst oroar sig Linderborg också 
för hur tidningen hon jobbar på skall 
klara ”det ekonomiska” och därmed hur 
det skall gå för henne själv. För ett år 
sedan försvann 85 tjänster på Aftonbladet. 
Detta samtidigt som ”de högsta cheferna 
gav varandra provocerande stora löneök-
ningar”. Om detta skrev Linderborg i en 
krönika i fjol den 4 december, där hon 
summerade läget:

”Den som tittar ut över Sve-
riges mediehus får känslan 
att digerdöden dragit genom 
redaktionerna.”

Ett enda stort
feltänk

Men tänk om det handlar om ett enda stort 
feltänk, där den digerdöd, som Åsa Linder-
borg tycker sig se dra över medievärlden, 
inte har så mycket med pengar att göra som 
om förtroende. Kort sagt att medievärlden 
hamnat i en FÖRTROENDEKRIS.

”Publiken” litar inte längre på journa-
listerna. SOM-institutet redovisar i sina 
undersökningar ett år från år minskat för-
troende för just yrkesgruppen journalister. 
Ingen annan yrkesgrupp tillmäts ett lägre 
förtroende! 

Fråga och lyssna på Nisse i Hökarängen 
och Linderborg och hennes kolleger får då 
svar, som de i sin insnörda inbilskhet är 
oförmögna att hitta fram till. Så här tycker 
Nisse och kompisarna:

”En sån som Linderborgskan är bara en enda 
stor ordbajsare. Och det finns många av den 
sorten. De dominerar i kraft av sin kontroll 
över megafonerna. De hittar på ord och 
begrepp för att framhäva sig själva som bättre 
människor än vi andra. De lever i en värld fjärr-
ran från den verklighet de skapat åt oss andra.”

Men det är inte bara Nisse och kompisarna 
som tycker så här. Det gör fler och fler 
allteftersom en ny verklighet än den vi 
vant oss vid tränger sig på. Det gäller även 
människor, som levt och fortfarande lever 
sina liv på bekvämt avstånd från denna 
nya verklighet.

Ytterst handlar det om ett demokrati-
problem. De som har skaffat sig makten över 
medierna och använder sig av denna makt 
för att framhäva sig själva och sin godhet 
– just det som utmärker charlataner – har 
mer och mer distanserat sig från ”vanligt 
folk” - vad vanligt folk tycker, upplever som 
problem och vad gäller framtiden oroar sig 
för. Människor som får kastat i ansiktet, att 
de är sämre människor än Åsa Linderborg 
och hennes gelikar. Och de som kastar är 
Linderborg och hennes gelikar.

Se där vad som är mediernas kris.

Charlatanernas
JULAFTON

Länge har charlatanerna – dessa ”bättre-
än-vi-andra-människor” utan reell täck-
ning för vare sig den godhet eller den 
kompetens de anser sig vara i besittning 
av – kunnat fira julafton mest varje dag. 
År efter år. Snart sagt alla årets 365 dagar.

Här kan man ana ett annat fenomen: Att 

Vi är

EXPRESSENS 
särskilda

likvideringskommando.
Vi hänger inte 

våra fiender i träd.
Vi hänger ut fienden 

till offentligheten.
Det är det 

moderna sättet
att likvidera 

åsiktsavvikare.
Det är så man i 

MEDIAMAKTÅLDERN
krossar fienden 

och deras familjer.

Daniel Alsén
Åsa Asplid
David Baas

Johanna Ekström
Johan Eslander

Christian Holmén
Oscar Julander

Karl-Johan Karlsson
Lina Lund

Ann-Charlotte Marteus
Thomas Mattsson
Niklas Orrenius

Annie Reuterskiöld
Diamant Salibu
Niklas Svensson
Eva-Lisa Wallin

Hurra för oss!
Leve oss!

Annons
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charlataner inte bara dras till charlataner 
utan även hjälper till att befordra varandra. 
De har ju en för sin överlevnad avgörande 
hemlighet att skydda. Hemligheten att inte 
vara vare sig så goda eller så kompetenta 
som de lyckats förespegla omgivningen. 
Den hemligheten skulle riskera att röjas om 
de lämnade sin medverkan till att släppa 
fram och befordra verkligt goda och verkligt 
kompetenta människor.

I stället har vi drabbats av en inflation 
i falsk godhet och en utbredd inkompe-
tenskult. För att få detta bekräftat behöver 
man bara se sig om.

Den faska godheten
Den faska godheten personifieras tydligast 
av Bengt Westerberg och hans adept Erik 
Ullenhag.

Som chef för Röda Korset var Wes-
terberg en katastrof samtidigt som han 
skodde sig på organisationen på ett sätt 
och i en utsträckning att det naturliga hade 
varit, att han valt att osynliggöra sig i det 
offentliga livet. Och var finns medkännan-
det hos Erik Ullenhag med alla de männis-
kor – även etablerade invandrare – som får 
betala priset för en för Nisse i Hökarängen 
och hans kompisar allt uppenbart ruine-
rande invandringspolitik?

Vi har så godhetsexploatörerna Jan 
Helin och Thomas Mattsson, som tar varje 
tillfälle i akt att med breda leenden visa 
upp sig manifesterande sin kamp för ”Free 
David” eller något annat godhetsprojekt 
utan att det krävt någon som helst egen 
offergärning.

 Till godhetsexploatörernas skara 
skall också Robert Aschberg med rötter i 
avgrundsvänstern räknas.

Inkompetenskulten
Den av medierna närda inkompetenskul-
ten har firat sina största triumfer inom 
de områden, som brukar räknas som ett 
ordnat och ciliserat samhälles kärnområ-
den: Det yttre och det inre försvaret.

  Ledarskapet för det yttre försva-
ret – Försvarsmakten – har nu under flera 
decennier undergått en degeneration, 
som väl fyller måttet på vad Emile Faguet 
beskriver i klassikern ”Inkompetenskulten”. 
Särskilt bekymmersamt långt in i framti-
den, då kulten visat sig ha trängt ner ett 
bra stycke i hierarkierna. ÖB – Sverker 
Göransson – förefaller bara vara toppen 
på inkompetensberget.

 Vad gäller inkompetensens utbred-

ning inom det inre försvaret – polis- och 
rättsväsendet – har den med tiden tagit sig 
närmast komiska uttryck. Å ena sidan en 
polischef – Bengt Svensson – som förmed-
lar intrycket av att inte ha alla fåren inne 
och å andra sidan en mysfarbror – GW - 
som sitter i TV och löser alla mordgåtor 
– gamla och nya – genom att peka på en 
rittavla eller lite enstavigt tillhandahålla 
lösningen. Ibland på ett sedan flera decen-
nier gammalt olöst problem. Man förleds 
att tänka på en sagoberättare för vuxna.

 Lägg till detta en advokat – Claes 
Borgström - som i nära samverkan med 
åklagaren lyckades få sin klient dömd för 
åtta mord, som den mångfaldigt dömde 
mördaren sedan blivit frikänd från.

 Till det inre försvaret bör också vär-
nandet av kulturen räknas. Detta värnande 
har anförtrotts en kulturminister – Lena 
Adelsohn Liljeroth -  som tagit till sin upp-
gift att inviga utställningar och närvara vid 
premiärer och därmed fullt ut anpassa sig 
till sin faktiska kompetensnivå.

Charlatanernas
Lyckoland

Detta Charlatanernas Lyckoland ställs 
nu allt oftare och allt tydligare inför allt 
svårhanterligare problem. Problem som 
tar sig uttryck i att de runtom från olika 
nyckelpositioner styrande charlatanerna 
kommit att sväva fritt över den verklighet, 
som de förväntas att ha kontakt med och 
därför i allt mindre grad förstår sig på – 
detta till skillnad från de människor de gör 
anspråk på att företräda. I den kommande 
statsvetarlitteraturen beskriven som: 

Det olösbara 
demokratiska dilemmat

___________

Charlatan (från italienskans ciarlare = prata, sladdra) är 
en person som söker vinna egna fördelar genom att 
dupera sin omgivning genom att framställa sig som 
bättre/duktigare/värdefullare än vad han/hon har 
täckning för. Ett slags både bedragare och pratmakare.

Kulturetablissemanget
Kulturetablissemanget - även journalister i stort, men särskilt kulturetablissemanget 
- när en särskild sorts människor. Om någon - utanför hägnet - höjer sig över 
massan med sin talang, finns alltid grindväktare redo. Särskilt de som har gnetat 
sig upp på kulturens taburetter med sina vassa armbågar och ängsligt spanar efter 
hotet mot sitt eget lilla ego, som ser till att tystnaden eller likgiltigheten sänker sig 
över vederbörande. De tror sig vara ett ”de bästa människornas styre”, en kultura-
ristokrati. Självutnämnda. 

Man kan där spåra ett förakt i avvisandet av andras åsikter, ett förakt som tystar. 
I synnerhet drabbas de som inte har strömlinjeformade åsikter.  

Journalistutbildningarnas ledningar - inte sällan reliker från 1968 eller dess 
ättlingar - befolkas av dessa individer. Därför är det inte underligt, att snedrekry-
teringen fortgår och har blivit till en ond cirkel och den likriktade utbildningen till 
en norm. Sverige är unikt i detta sammanhang. Diktaturer ej undantagna.

Sådana personligheter bottnar i en institutionell insufficiens, en arketyp, en 
infödd föreställning vars syfte är att skydda mot ”det onda”, ”det farliga” med  sin 
grund i en familjesituation, där rädslan för rädslan förhärskar. Resultatet blir 
substanslöshet. De blir konflikträdda och aggressionshämmade halvmänniskor. 
Energin går åt till att hålla sin plats i fåran, att synas, att bekräftas. 

Strömlinjeformen måste ständigt moduleras, putsas, positioneras. Ju mer 
påträngande verklighet, desto beskäftigare blir moraliserandet för att de inte ska 
implodera. 

I den meningen - att slåss för ”de rätta” åsikterna - är de inte konflikträdda för 
då gäller det att hålla det egna, bräckligt uppbyggda egot intakt samt att visa övriga 
kollektivmedlemmar var de står så att de inte blir utfrysta. På så sätt har de med 
sin ängslan blivit normgivande i vårt land, ett land som håller andan i skräckfylld 
väntan på något som inte på några villkor får komma fram.

Men ett förfluget ord genom läpparna - som pojken i ”Kejsarens nya kläder”: 
”Men han är ju naken”- kan få tillvaron att rasa ihop i ett sanningsanfall. Det gäller 
att hålla uppsikt över sina tankar och sin käft och att inte se och inte höra. Arme-
ringen heter KONTROLL. Sverige har blivit ett land där tankepolisen har makten.
                 
       Mats Wärmé


