
Falske nyheter i Opplysningstiden og i 
dag: 
Alternative fakta kan paradoksalt nok både berike og 
true vårt moderne demokrati  

Johanne Kristiansen 
Stipendiat og Universitetsbibliotekar 
Institutt for språk og 
litteratur/Universitetsbiblioteket 
NTNU 



2 



3 

Enlightenment News 
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1) Tjene penger 
 Den franske revolusjon (1789-1799):  

 Stor etterspørsel etter nyheter = avisene konkurrerte om lesere 
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“While other prints are … 
boasting of their superior 
and early intelligence* …, 
it is somewhat amazing 
that THE TIMES should 
be the only Paper which 
yesterday gave the most 
important article – THE 
DECLARATION OF THE 
DUKE OF BRUNSWICK, 
which all the other prints 
will no doubt, this day, 
copy from us.” 
 
*news 
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Slaget ved Valmy 
20. september 1792 

Rapportert seks dager senere i The Times, 26. september 

“We have received Advices* of a few hours 
posterior date to our Brussels letter in this 
day’s paper. By these it appears, beyond all 
doubt, that [the French revolutionary army], 
having been very severely beaten, had been 
forced to retreat.” 
 
*news 
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2) Politisk press 
 Subsidier gjorde avisene sårbare for politisk manipulasjon 

• 1791: The Times feilrapporterte årsakene til 
voldelig angrep mot religiøs minoritet  
 

• Dissenterne* deltok i fredelig middag for å feire 
reformer i Frankrike 
 

• Ble angrepet av illsint mobb 
 
 
* dissent = avvik (fra statsreligionen anglikanisme) 
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• [Their] suspicions … were realized, by the following 
toast being drank: “Destruction to the present 
government, and the King’s head upon a charger*!”.  
The inhabitants, and they were almost to a man 
respectable house-keepers and manufacturers, who 
waited outside the Hotel to watch the motions of the 
Revolutionists within, no sooner had this treasonable 
toast made known to them, than LOYALTY swift as 
lightning shot through their minds, and a kind of 
Electrical Patriotism animated them to instant 
vengeance. 
 
*serveringsfat 
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Vår tids unike utfordringer 

• 2016: 
 
«Fake news» utropt til årets ord av Macquarie 
Dictionary 
 
 
Særlig to fenomener vi forbinder med begrepet: 
 
1) Bevisst fabrikkering av nyheter 
2) Kritikk av rådende ideologi 
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1) Bevisst fabrikkering av nyheter: 
«Pizzagate» 

Høsten 2016 
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Arrestasjon av Edgar Maddison Welch 
4. desember 2016 
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2) Kritikk av rådende ideologi: 
 Stemple det man er uenig i som «fake» 
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• “Document.no har etterhvert blitt Norges største 
uavhengige meningsbærer, og vi vokser raskt. 
Raskere enn de fleste tradisjonelle medier. 
Hvorfor? Fordi behovet for ansvarlige alternative 
medier aldri har vært større. Fordi stadig flere 
innser at noe er som det ikke bør være: At det 
finnes en dominerende samfunnsagenda som man 
ikke er enig i eller komfortabel med. At de etablerte 
mediene ikke evner å si noe fornuftig om 
sammenhengene og endringene som påvirker 
våre liv.” 
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«Mest leste sak» 
10. oktober 2017 



20 

Hjelper faktasjekk og kildekritikk? 
(f. eks initiativer som Faktisk.no) 
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Tomme busseter forvekslet med burka 
i Facebook-gruppa «Fedrelandet viktigst» 
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