
Fredags Summary (i mandagsklæder)  
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Et overordnet tema i nyhedsdækningen på TV2 mandag aften var at flere og flere unge begår 
væbnede røverier. Jes Dorph Petersen fortalte indledningsvis i 19-nyhederne, at halvdelen af alle, 
der blev dømt for røverier i Danmark i 2007, er unge mellem 15 og 19 år. Det er tale om en markant 
stigning over en periode på 10 år, idet den samme aldersgruppe i 1997 udgjorde en tredjedel af de 
dømte. I indslaget blev familien Danmark også introduceret for Dennis på 18 år, der begik røveri 
mod Statoiltanken i Taulov ved Fredericia, i august forrige år. En handling som Dennis ifølge den 
ledsagende speak ikke fortryder – heller ikke selvom røveriet stadig påvirker de personer, det gik ud 
over ved den lejlighed. 
 
Jacques Royal, SSP-koordinator i Høje-Taastrup Kommune, fortalte efterfølgende at det på det 
nærmeste er blevet en ”trend” blandt marginaliserede unge at begå røverier. Han fortalte om en 
gruppe af empatiforstyrrede unge der ”ikke har en jordisk fornemmelse for hvad du og jeg føler” og 
”aldrig har haft noget selv, og som derfor ikke rigtigt har prøvet at miste noget, som de har kært”. 
Det er sikkert muligt at finde andre eksperter, som mener at de her unge faktisk har mistet rigtig 
mange ting som de har kært - blandt andet på det følelsesmæssige plan. Men det kan vi diskutere en 
anden gang. 
 
Anden del af trilogien om de unge kriminelle fortalte TV2 sidenhen i kriminalmagasinet Station2. 
Her fortalte Dennis på 18 år igen om sit syn på det at begå røverier, sine ofre, ofrenes valg af 
arbejdsplads og endelig indviede han seerne i sit syn på at afsone en dom. Han fortalte blandt andet, 
at man, når man afsoner en sanktionsdom, må snakke med de andre indsatte. Han fortalte også, at 
man må spille playstation, se fjernsyn, og at man får god mad. Og selvom mange af disse 
marginaliserede unge har egne normer og egne termer, så anvendte han også et udtryk vi alle 
sammen kender – selvom vi givetvis forbinder det med meget forskelligt indhold – han beskrev 
nemlig sin afsoning som hyggelig. Og det skulle vise sig, at blive aftenens tophistorie (suk).  
 
Udover solid research og journalistisk dygtighed, så lægger omgangen med et emne af denne 
ømtålelige beskaffenhed op til en velovervejet gang ”redaktionel linedans”. Det er uhyre vigtigt, at 
det involverede medie ikke bare agerer mikrofonholder for omnipotente unges opsigtsvækkende 
udtalelser. TV2 har tidligere, i forbindelse med unge og kriminalitet, mødt kraftig kritik for at 
bringe sig i en situation, hvor der kan være grund til at tvivle på centrale kilders troværdighed i et 
indslag. Her tænkes på det famøse indslag med banden Triple A, der viste sig ikke at eksistere, og 
sidenhen fik konsekvenser for en ledende medarbejder på stationen. 
 
Det er ikke godt nok, når man som landsdækkende tv-kanal er mere optaget af at iscenesætte og 
nærmest ”brande” de her rødder – end at afdække historien bag. Og det er slet ikke godt nok, når 
man, som det desværre også er den fremherskende tendens i det brede mediebillede, fuldstændig 
enøjet vælger at fordybe sig i en spektakulær enkeltsag - for derefter at søge at gøre netop 
enkeltsagen generel. Det var der kæden for alvor røg af for TV2, mandag den 26. januar 2009. 
 
 Tredje og sidste del af den næsten tragikomiske temaaften kom i forbindelse med de sene nyheder 
kl. 22.00. Her skulle smilende Natasja Crone følge op på udtalelserne fra Dennis på 18 år om at det 



er hyggeligt at afsone en ungdomssanktionsdom. Tonen var som sædvanlig venlig og myndig, men 
bestemt også indigneret – på vores allesammens vegne - som de er så gode til på den kanal, når een 
fjer skal gøres til 500 dyner fra Jysk. 
 
Upåagtet at samme Dennis på 18 år også havde udtalt: ”hvis hun ikke kan klare, at der bliver begået 
et røveri et gang imellem, så er det et forkert arbejde hun har valgt” og ”De kan bare finde et andet 
arbejde. Hvis du arbejder på en tank, så ved du den bliver røvet”, da der blev spurgt til offeret for 
hans forbrydelse, så var det hans afstumpede udtalelser og i særlig grad den om at det er hyggeligt 
at sidde i fængsel, der skulle kommenteres på.  
 
Forstander Flemming Pommer fra den sikrede institution Egely, der ligger på Fyn og er medlem af 
FADD, blev herefter bedt om at kommentere netop det faktum at Dennis på 18 år, havde udtalt at 
det er hyggeligt at afsone en sanktionsdom. Flemming Pommer afviste naturligvis at kommentere 
den konkrete sag, herefter fortalte han den undrende studievært, at det ikke er usædvanligt at se 
svigtede og forsømte unge gemme sig bag en gangsterattitude, og han fik også fortalt noget 
kvalificeret om det behandlings – og afsoningsarbejde, der gøres med unge kriminelle på de sikrede 
institutioner. Flemming Pommer gjorde en rigtig god figur og viste stor situationsfornemmelse og 
pli ved at indlede indslaget med at udtrykke sin medfølelse med det sagesløse offer for røveriet, der 
også medvirkede i flere af aftenens indslag.   
 
Studieværten holdt fast i den indignerede tone og spurgte endnu engang til det faktum, at den unge 
mand havde givet udtryk for at hygge sig. 
 
Flemming Pommer fik heldigvis sidste ord: ”Der er intet der videnskabeligt tyder på at straffe, og 
hårde straffe i sig selv, gør gaderne tryggere”... og senere ”I sig selv er hårde straffe ikke et mål, og 
skulle han have mødt medarbejdere, der gør at opholdet også er et han husker tilbage på positivt, så 
er det fint nok med os”.  
 
 
Tag Jer sammen TV2! 
 
 
 
  
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
  
 


