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Medieforliget bliver vigtigt – men der er en medieverden udenfor!     
Af Christian S. Nissen 

 

Hvilke ”gatekeepers” skal have kontrollen over ”muxen” i det kommende digitale sendenet? 

Hvad kommer ”blogs”, ”PVRs”, ”EPGs” og stribevis af andre medieformer og ”nye funktionalite-

ter” med hver deres ”proprietære digitale standarder” til at betyde for vores medieforbrug? Disse 

spørgsmål – her bevidst og frækt gengivet i medieverdenens volapyk - hører med i det danske 

mediebillede, som partiernes ordfører i den kommende tid skal forsøge at få styr på i et nyt me-

dieforlig.  

 

Der findes et fantastisk og uhyggeligt billede af den tyske krydser Blücher’s kæntring under sla-

get ved Jylland i 1. verdenskrig. Et kæmpe skib vender i høj søgang bunden i vejret, hvor hund-

reder af bitte små mennesker løber rundt i et desperat forsøg på at redede livet. I mistrøstige 

øjeblikke kan man næsten ikke dy sig for at se folketingets bestræbelser på at få styr på medie-

udviklingen på samme måde. En revolutionerende ny teknologi, et internationalt mediemarked 

og en industripolitisk orienteret EU regulering er blot nogle af de bølger, der skyller ind over det 

lille danske medie marked.  

 

Vi, der lytter til Videnskabens verden og Dahl’s duel på P1, ser Deadline og nyder Torsdags-

koncerten, men hvis mobile kompetencer lige klarer at modtage og sende en SMS, vi smøger 

måske kraven op og tager den med ro. Bølgerne når nok ikke frem til os - i vor levetid!  

 

Men det paradoksale og lidt skræmmende er, at selvom den teknologiske udvikling og det inter-

nationale mediemarked er et komplekst og lukket land for de fleste af os, så er det her, det er 

lettest at danne sig et billede af fremtiden. Det er ganske vist svært at forstå, og der sker af og 

til overraskende brud, men eksperter og kommentatorer, iler straks til og lapper de forståelses-

mæssige huller. Selvom vi ikke forstår det selv, så kan vi trøste os med, at det er der heldigvis 

andre som gør. 

 

Anderledes er det med det, der sker i mediernes indhold, i den måde vi bruger det på og den 

betydning medierne har for vores værdier, for opfattelsen af os selv og vores omverden. For-

hold der er af langt større kulturpolitisk betydning end det tekniske og markedsmæssige. Men 
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her famler vi i blinde. Det er mindre håndgribeligt, mere skjult. Det går langsomt, fordi det har 

med vaner og hele vores kultur at gøre.  

 

Vi ved heller ikke rigtigt, hvad der er årsag og effekt. Er det teknik og marked, der fremtvinger 

nye programtyper, udtryksformer og en anden æstetik?  Eller åbner teknikken blot op for og 

muliggør en indholds- og forbrugsmæssig udvikling, som stammer fra kreativt skabende miljøer 

og nye brugerbehov? 

 

Tag nyhedsformidlingen. For en generation siden var TV avisen og Radioavisen med rådhus-

klokker og egeløv et par gange om dagen det samlingspunkt, som skabte vores billeder af døg-

nets begivenheder. I dag kan vi ikke afvente næste timenyheder, men går på nettet eller tager 

fat i mobilen for den seneste opdatering mellem de stadig flere faste udsendelser. Teknikken 

har givet helt nye muligheder. Samtidig har også nyhedernes indhold og redigering radikalt 

ændret karakter. ”Breaking news” er blot et eksempel på en række nye nyhedsformater. Ny-

hedsformidlingens væsentlighedskriterier og formsprog er i dag forandrede. At det har påvirket 

folkestyrets dialog er der næppe tvivl om. Men hvordan har det i en bredere sammenhæng 

præget vores opfattelse af samfundet og vores deltagelse i dets processer?   

 

Af en mere subtil – men måske langt mere omvæltende - karakter er konsekvenserne af, at vi 

nu gradvist forlader den tvangstrøje, som det hidtidige ”flow-paradigme” for radio og fjernsyn har 

tvunget os ned i. Altså at vi passivt har måttet lade vores lytning og sening følge redigeringen af 

den kanal, vi er slået ind på. Muligheden for selv at bestemme både forbrugets hvad, hvornår 

og hvor giver en fantastisk ny frihed, når vi interaktivt går ind og redigere med i vores eget for-

brug. Men endnu ved vi meget lidt om, hvad det vil betyde for det samlede (ikke kun elektroni-

ske) medieudbuds indhold og formsprog, og endnu mindre om effekten på vores oplevelser, 

forståelse og værdier. På alt det vi forbinder med kultur. 

 

Det er ganske vist slet ikke mediepolitisk forligsstof. Det er noget, folketinget hverken bør have 

eller har mulighed for at bestemme over. Men mens vi løber rundt på bunden af den mediepoli-

tiske Blücher, kan det være sundt at erkende, at der er forhold og spørgsmål på medieområdet, 

som kommer til at betyde mere for os og kulturen, end hvem der får en ”mux” eller en radioka-

nal og hvor mange timers kulturstof der skal sendes. 
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Den tyske krydser Blücher synker i slaget ved Jylland januar 1915 


