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Uppmaningen att minnas den 11:e september – var 
vi befann oss och hur vi reagerade – kom från alla 
håll. Radion lät vittnen minnas och berätta, jour-
nalister inbjöds att återkalla den där dagen för tio år 
sedan. Tidningarna var till brädden fulla med bilagor 
och minnesreportage. I centrum stod de ögonvittnen 
som genomlevt katastrofen, men lika mycket alla 
vi andra, som var medievittnen till attackerna, och 
vars trauma var just medierat. Det har uppskattats 
att terrorattackerna i USA den 11 september 2011 
bevittnades av en tredjedel av mänskligheten – via 
televisionen. Föga förvånande kulminerade därför 
10-årsdagens minnesmani just i och på TV. Och som 
väntat valde man under SVT:s maratonsändning att 
gå till det egna arkivet, för att visa de så ofta repeter-
ade och numera ikoniska bilderna. Dessutom lät man 
människor minnas dagen igenom, från 07.55-17.00, 
via korta intervjusegment från Ryssland till Växjö, 
från Malmö till Kairo. Här suggererades en värld 
av berörda människor med olika bakgrund, för att 
befästa att detta minne angår oss alla – överallt. Om-
växlande i granskarens, vittnets och psykologens 
gestalt intervjuade Claes Elfsberg (New York) och 
Marianne Rundström (Stockholm) journalister, poli-
tiker, diplomater, reklammän, och Newyork-sven-
skar, ögonvittnen, anhöriga och katastrofarbetande 
volontärer. Direktsändningen innefattade visserli-
gen både problematiseringar och flera kritiska röster, 
men så började minneshögtiden vid Ground Zero 
och Elfsberg fick anta en annan, och mer obestäm-
bar skepnad. Var han vår själasörjare när han med 
mjuk röst och stort deltagande beskrev ’den rörande 
ceremonin’ till bilder av de anhöriga som läste upp 
namnen på sina släktingar i närvaro av före- och 
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förutvarande presidenter och borgmästare? Eller blev 
han i själva verket en ideologisk förlängning av den 
nationella amerikanska mytologin, som här till full-
ändning sammanflätades med individuella amerikan-
ers livsöden? I SVT:s sändningar tilltalades de sven-
ska tittarna som emotionellt berörda av förlust och 
trauma, för att sedan bjudas in till ett mer distanserat 
betraktande, varvat med kritik kring det inträffade 
och dess världspolitiska konsekvenser, samt om-
välvande och våldsamma efterspel. Det sistnämnda 
inskärptes också av vinjetten: ”11 september: dagen 
som förändrade världen” – en formulering som ger 
eko åt hur händelsernas vändpunktskaraktär redan i 
realtid blev ett faktum då de utropades i och genom 
TV som omedelbart historiska, och som något ’vi 
aldrig kommer att glömma’. 

Många tolkade denna uppmärksamhet kring min-
net av den 11 september som ett uttryck för USA:s 
hegemoni, liksom för en form av kommersialisering 
av minnen. Uppmärksamheten vittnar om vad vi är 
anbefallda att minnas. Det finns därför anledning 
att ställa närgångna frågor kring mediernas och i 
synnerhet televisionens anspråk på att fokusera vårt 
intresse till minnet av händelserna. På vilka sätt ska 
vi förstå den minnesorgie som utspelades i de tradi-
tionella medierna kring tioårsdagen av den 11 sep-
tember? Och vad avslöjar dessa minnespraktiker om 
relationen mellan medier och kollektivt respektive 
individuellt minne, i en tid när televisionens ställn-
ing som historieförmedlare utmanas av både sociala 
nätverk och digitala arkiv? Hur formulerar man sitt 
uppdrag i samband med årsdagen, när digitala min-
neskulturer utgörs av en oändlig mängd ’trådar’ till, 
kommentarer kring och spår av det nära förflutna, i 
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en nebulös process som tycks framkalla en oöver-
blickbar mängd minnen? Den brännande frågan är på 
vilka sätt medierna – nya som äldre – är aktiva i, och 
formativa för, etableringen av vårt förhållande till 
det förflutna, och för hur vi minns, vad vi minns och 
kanske till och med för minnets själva natur. 

I kölvattnet av digitaliseringen har sådana frågor 
under senare år hamnat i centrum för den tvärveten-
skapliga minnesforskningen, men även för medie- 
och kommunikationsvetenskapen har behovet att 
på djupet förstå hur mediernas utveckling bidrar till 
vår tidsuppfattning och historiemedvetenhet blivit 
skriande. Den datorbaserade kommunikationen ge-
nererar en ögonblickstemporalitet som inverkar både 
på vardagslivet och samhället i stort. Det betyder 
också att för att idag ta sig an för medieforskningen 
mer etablerade frågor kring identitet, gemenskap 
och det politiska samtalets villkor, framstår det alltså 
som alltmer nödvändigt att förhålla sig till digitali-
seringens konsekvenser för våra minnen och vårt 
minnande. Denna omständighet demonstreras i flera 
nya böcker på området. I antologin Save As…Digital 
Memories, (red. Joanne Garde-Hansen et al 2009) 
diskuteras det överflöd av versioner av det förflutna 
som cirkulerar och omsätts i den digitala kulturen, 
och den lätthet med vilken minnen kan skapas, re-
videras och spridas. I José van Dijcks banbrytande 
bok Mediated Memories in the Digtal Age (2007) 
ställs uppluckringen mellan det personliga och det 
kollektiva minnet i centrum för analysen av hur våra 
personliga men ändå kulturellt präglade minnen, förr 
bevarade i en skokartong, nu i den digitala åldern 
når en sorts semioffentlighet som samtidigt är trans-
nationell. Denna framväxande diskurs understryker 
därmed att medierna i dagens värld utgör, om än på 
ett icke entydigt och mångskiktat sätt, vad sociolo-
gen Maurice Halbwachs i sina klassiska studier av 
det kollektiva minnet kallade för ’sociala ramverk för 
minnet’, inom vilka individuella minnen blir men-
ingsfulla och kan (re)konstrueras. Detta gäller alltså 
inte enbart för återetablerandet av det nationella ’vi’, 
som så länge stod i fokus för minnesstudierna. Idag, 
genom digitaliseringens och globaliseringens, in-
ställer sig nya utmaningar för att studera hur minnet 
delas selektivt av människor transnationellt och kan-
ske till och med globalt. 

Dessa frågor får nu en ambitiös genomlysning 
i den nya antologin On Media Memory: Collective 
Memory in a New Media Age (Palgrave Macmil-
lan Memory Studies, 2011, 300s. red. Motti Neiger, 
Oren Meyers och Eyal Zandberg) som tar medierin-
gen till själva utgångspunkten för diskussionen om 
kulturellt minne. Med begreppet ’medieminnen’ vill 
man fånga att medierna inte enbart är ett ’kärl’ som 

rymmer minnen, en minnesteknologi som produc-
erar dem, eller inbegripna en process genom vilken 
kollektiva minnen blir synliga, utan ett fenomen i 
sig självt. Boken presenterar en rik översikt över 
minnesforskningens viktigaste epistemologiska och 
teoretiska grundvalar och introducerar samtidigt des-
sa för medieforskningen. Inledningsvis betonas att 
minnet alltid är en social och politisk konstruktion, 
som måste förstås som en mångriktad process där vi 
deltar i en kamp om att definiera det förflutna, vilken 
samtidigt bara kan studeras när den materialiserats 
i någon form: som monument, arkiv, i ceremonier 
eller i medierna. Målsättningen är att låta dessa två 
mångvetenskapliga fält brytas mot, mötas och lära 
av varandra: alltså att bidra till att synliggöra vad 
minnesforskningen kan lära medieforskningen och 
tvärtom. 

Medierna är dock inte (som för övrigt så ofta idag 
när andra discipliner vaknar inför ’medialiseringens’ 
genomslag), minnesstudiernas nya ’fluga’. Inom den 
flera decennier långa debatten om kulturellt minne 
har mediernas presumtivt negativa inverkan på min-
neskulturer inte sällan blivit föremål för kritiska de-
batter. Centrala namn som exempelvis litteraturve-
taren Andreas Huyssen och historikern Pierre Nora, 
har ställt en samhällsdiagnos där medierna i senmo-
derniteten beskrivs som förgörande för våra auten-
tiska och levda minnen. Dömda till minnesförlust 
blir vi därför, i mediesamhället, besatta av att min-
nas, och däri ligger förklaringen till vår fixering vid 
minnesplatser, årsdagar och arkiv.

Men frågan om mediernas ofrånkomliga be-
tydelse för formandet av kollektiva minnen och min-
nespraktiker i vår värld, blir i medieforskares händer 
inte primärt normativ. Den utgör ett verkligt tolkn-
ingsproblem inom ett större komplex av angelägna 
spörsmål som kan belysa trender inom såväl medier-
na själva, som deras omgivande kulturella och sam-
hälleliga betingelser. On Media Memory intresserar 
sig för de processer genom vilka medierna konstitu-
erar våra minnen samt hur relationen mellan det per-
sonliga och privata, och det kollektiva och delade, 
utformas och förhandlas. Barbie Zelizer, som under 
flera decennier studerat minnespraktiker inom jour-
nalistikens och bildjournalistikens fält, diskuterar i 
sitt bidrag den kannibalisering av lokala minnen som 
hon hävdar sker när minnet just kommersialiseras 
och globaliseras med medieföretagens profithunger 
som drivmedel. Så skedde t.ex. i samband med Tsu-
namin i december 2004, när de lokala förlusterna av 
hundratusentals indonesier, lankeser, thailändare etc. 
minimerades i rapporteringen, med konsekvensen 
att minnet av Tsunamin i väst istället handlar om de 
västerländska individer och turister som drabbades. 
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Dessutom formas ofta minnet av lokala katastrofer 
av västerländska journalister, genom etnocentriska 
liknelser ur historien och paralleller till Förintels-
en etc. Slutligen får lokala och oändligt komplexa 
omständigheter ofta sammanfattas till en förenklad 
västerländsk representation – en signalbild – som 
t.ex. den pågående svälten i Afrika som upprepade 
gånger blir ihågkommen med hjälp av Kevin Carters 
berömda fotografi av en döende flicka i Sudan 1993.

Inte minst lyckas boken belysa också hur vissa 
medieformer faktiskt möjliggjort att tidigare undant-
rängda eller svåra minnen kunnat artikuleras. Detta 
exemplifieras i inledningen med hur överlevande 
från Förintelsen först i och med de videoupptagnin-
gar som gjordes på Yale-arkivet för att samla deras 
vittnesmål för eftervärlden, kom i kontakt med vissa 
minnen och kunde sätta ord på dem. Ett annat engag-
erande exempel presenteras i kapitlet av S. Elizabeth 
Bird som behandlar det lokala minnet av massakern 
på Igbo-folket i Asaba, vilket under Biafrakriget i 
Nigeria 1967 föll utanför radarn för västerländska 
journalister, men som nu med hjälp av Internet kan 
erövras, erkännas och bearbetas. Boken öppnar också 
för en viktig diskussion kring de grannlaga forsk-
ningsuppgifter som vi ställs inför när det kollektiva 
minnet, i den digitala kulturen, samtidigt tycks vara 
en fråga om åt vilket håll man tittar. Amit Pinchevski 
belyser relationen mellan trauma, minne och me-
diering utifrån de digitala arkivens roll för de nya 
minnespraktikerna. Dessa tycks kunna sammanfattas 
med att det publika och privata minnet idag blivit en 
fråga om val respektive valmöjlighet. Anna Reading 
belyser hur minnet i dagens värld dessutom, genom 
den rörelse vi brukar beteckna som globalisering, 
underkastas sex olika dynamiker inom vad hon kallar 
för ”det globitala minnesfältet”, vilka inverkar på 
hur och vad vi minns. Mobila och digitala minnen 
är transmediala, de formas och sprids med enorm 
hastighet; spridningsvidden är större; minnesarbe-
tet sker multimodalt (från det kroppsligt situerade 
ögonvittnet till e-postmeddelandet) och de är både 
mer mångförgrenade än förr och mer flytande. An-
drew Hoskins argumenterar i sitt kapitel också för 
hur själva minnet måste omdefinieras, eftersom dessa 
förändringar av medierna konfronterar samhällen 
och stater liksom oss forskare, med den centrala 
frågan: Var tar det ’kollektiva’ vägen om det finns 
lika många sociala minnen som det finns Facebook-
grupper? 

Författarna demonstrerar att medierade minnen 
handlar om hela livet – från det vardagliga till det 
extraordinära, från det individuella till det kollektiva, 
från det imaginära till det faktiska, från det banala till 
det djupt politiska, traumatiska och existentiella. Den 

vällovliga ambitionen att ringa in fältet i sin helhet 
har dessvärre en baksida. Volymen består i en ganska 
spretig samling texter, och även om redaktörerna 
gör sitt bästa för att gruppera dem inom relevanta 
taxonomier utifrån medieforskningens grundindeln-
ing i produktion, text och konsumtion, eller Cultural 
Studies-fältets centrala stridsämnen kring aktörskap, 
motstånd, auktoritet och kontext, kunde en snävare 
ämnesradie har ökat antologins analytiska precision. 
Samtidigt balanserar On Media Memory förtjänst-
fullt de ’nya’ tendenser inom mediekulturen som så 
ofta hamnar i centrum, mot vad som faktiskt fortgår 
parallellt och uppstår under inflytande av det nya, i 
de traditionella medierna. På ett nytt och givande sätt 
belyser Paul Frosh relationerna mellan minne och 
fantasi med avstamp i masskommunikationserans 
centrala medium televisionen. Denna etablerar enligt 
Frosh en materiell och imaginär nod genom vilken 
själva idén om ett kollektiv fortfarande konstitueras. 
I SVT:s sändningar på tioårsdagen kommenterades 
just kriget i Irak som ’det första internetkriget’, där 
människor inte längre är som Marianne Rundström 
beskrev det ”utlämnade till medierna” för att få in-
formation. Kanske är det just i ljuset av denna ömse-
sidiga konkurrensrelation mellan de traditionella och 
de nyare medierna som man ska förstå det som ut-
spelades under denna medieritual. TV kämpar för att 
vidmakthålla sitt existensberättigande och uppträdde 
därför på tioårsdagen just som den enande samling-
spunkt vissa forskare hävdar faktiskt saknas i dagens 
digitala och sociala mediekulturer. Och mediet är 
även i vår digitala epok inblandat i minnets ”museali-
sering”, vilket José Carlos Rueda Laffond beskriver i 
sitt bidrag om historiska serier på spansk TV, genom 
att vara starkt självrefererande till sitt eget arkiv. 
Genom att TV upprepar händelser som har sänts på 
TV som historiska, blir de alltså just ”historiska.” 

Som medieminne var den 11 september ett sär-
präglat televisuellt trauma. Som händelse var den 
extraordinär, och fick av förklarliga skäl extraordinär 
uppmärksamhet. Samtidigt som attackerna av det 
officiella USA reducerades till en historie- och kon-
textlös metaberättelse om godhet kontra ondska, var 
detta den mest symboliskt förtätade – och samti-
digt ogripbara – av händelser. Spöklik tycktes den 
träda ut ur fiktionen, som en rent filmisk illusions-
skapelse. Händelsen som därför tycktes ha ägt rum 
innan den inträffade är dessutom, vilket årsdagarna 
påminner oss om med sina repetitioner, ännu inte 
över. Även för medieforskare tycktes händelserna 
trotsa eller överträffa modeller och kriterier för både 
nyhetsvärdering och mediehändelser. Den 11 sep-
tember, skriver därför Lilie Chouliaraki i sin bok The 
Spectatorship of Suffering, är en av dessa extatiska 
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nyheter med den olösliga uppgiften att förmedla en 
temporalitet där tiden står stilla och en minut varar 
en livstid. Med inspiration från Heideggers begrepp 
extatisk tid beskriver hon attackerna som präglade 
mest av allt av sin obestämbarhet. Kanske var det 
därför som SVT:s minnessändningar antog formen 
av en hybrid av officiös ritual vilken rymde affektiva 
och ideologiska register, journalistisk ’opartiskhet’ 
och samtidigt erbjöd ett existentiellt rum för min-
nesarbete? 

Som behövligt korrektiv till hysterin kring den 11 
september, påminner Jerome Bourdon i sitt bidrag till 
antologin om att fotoblixtminnen (synnerligen skarpa 
minnen som individer har kring var de var och vad 
de gjorde när de nåddes av nyheten om traumatiska 
händelser) inte har visat sig vara särskilt betydande 
för människor som intervjuas i efterhand om sina 
medieminnen. Deras livshistorier innehåller min-
nen av vardagens mediebruk, där medierna utgör en 
interiör gentemot vilken livets rutiner och dramer 
utspelas. Oavsett hur den 11 september kommer att te 
sig för den enskilde på sikt, befinner sig händelsen i 
centrum för relationen mellan medier och minnen på 
flera sätt. Händelserna inträffade på tröskeln mellan 
en mediekultur tidigare dominerad av TV och vår 
egen digitala epok. Minnesarbetet i de traditionella 
medierna pågår mitt i den digitala kulturens spänning 

mellan minne och glömska, och i en situation när 
nya minnesgemenskaper, med anspråk på det för-
flutna, samtidigt tar form bortom de gamla. Som hel-
het bidrar On Media Memory till en viktig analys av 
den dynamik som innebär att minnespraktiker som 
ursprungligen hörde till masskommunikationseran 
och de som nu tar form i den digitala epoken kon-
stitueras ömsesidigt, genom olika typer av remedier-
ingsprocesser. Men boken belyser att medieminnen, 
med viktiga undantag, i mindre grad studerats i ett 
publikperspektiv. Ett sådant kommer att kunna visa 
vilka minnen som människor faktiskt har i relation 
till minnesindustriernas produkter och nyhetsme-
diernas ’stora händelser’, men också hur de själva 
lever och skapar sina minnen i en ny medievardag. 
On Media Memory erbjuder en god översikt över 
vad som såhär långt studerats och genomlysts inom 
detta framväxande forskningsområde, men också 
över vilka vägar på minnesfältet som återstår för 
medieforskningen att beträda. 

Amanda Lagerkvist  
Medie- och kommunikationsvetenskap
Södertörns högskola 

Kirsten Drotner
Mediehistorier
Frederiksberg, Samfundsliteratur 2011, 261 s, ISBN: 978-87-593-
1487-6

Det er med en viss spenning man åpner en bok med 
tittelen “Mediehistorier”. Dreier den seg om medi-
enes historie lagt ut som en rekke – avisens, telegra-
fens, fonografens osv. historie fortalt etter hverandre? 
Eller om en analyse – kanskje kritisk – av ulike måter 
å skrive mediehistorie på, historiene om historien?

Kirsten Drotners nye bok er egentlig ikke noe av 
dette, men en fremstilling i læreboks form av de teo-
rier som er egnet til å beskrive og forklare alle medier 
gjennom alle tider – fra kile- og runeskrift til YouT-
ube og Twitter, med en hovedvekt på de nyeste og 
mest moderne. Hovedsaken i denne boka er altså er 
teoriene, anvendt på en generell definisjon av medi-
ene som teknologier som kan fastholde tekst, tall, lyd 
og billeder, ”så de kan deles af dem, der anvender me-
dierne” (s.14). Og hvem anvender? Alle, naturligvis 
– mediene henvender seg til og utgjør offentligheten; 

de skaper, opprettholder og utvikler hele samfunn. Ja, 
med Raymond Williams defineres samfunnet som ”a 
form of communication, through which experience 
is described, shared, modified, and preserved”. Så 
mediene er med et lån fra James Carey de konkrete 
fysiske gjenstander som har den særlig egenskap at de 
oppbevarer, former og formidler tegn på tvers av tid 
og sted, tegn som kan gi mening til oss alle (s. 21-23).

En vanlig empirisk historie er dette altså ikke. Det 
er fagets teorier slik de kan anvendes og er anvendt 
på medienes historie, den konsentrerer seg om. Ge-
nerelle historieteorier holdes stort sett utenfor. Innen-
for medienes utvikling igjen er både begivenheter og 
prosesser behandlet, i hvert fall i utvalg. Slik sett får 
vi en fyldig gjennomgang av medieteorier, eksempli-
fisert med empiriske cases, beregnet som grunnbok 
for studenter ved universiteter og høyskoler.
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Spørsmålet blir da: hvilken forståelse får studen-
tene av det fortidige og dets betydning, både i seg 
selv og for de mediene de kjenner så vel i dag? Dette 
er en vanskelig avveining for enhver pedagog med 
mediehistorie på agendaen. Historien som fortel-
ling, eller historien som metode? Denne bok søker 
å forklare begge sider, men med hovedvekt på det 
teorietiske. Empirien presenteres i hovedsak som 
rammetekster og lærestykker i den egentlige frem-
stilling: det første alfabet, de opprinnelige telegrafen, 
kinematorgrafien, computeren osv, til sammen rundt 
10-15 lærestykker hvor studentene får slike ting som 
årstall og oppfinnelser (teknologiske og sosiale) pre-
sentert. Men ellers flyter teksten som en fremstilling 
av ”den teoretiske mediehistorie” (s.15).

Intensjonen fremgår kanskje tydeligst i hvordan 
boka er disponert. Den er for å si det slik, ikke som 
andre lærebøker hverken i mediehistorie eller i me-
dieteori, men fremgår av forfatterens egen lay out 
av det kunnskapsfelt hun vil dekke. Dette er da slik: 
Først får vi en gjennomgang av de fem kommunika-
sjonsmåter hun inndeler stoffet i – muntlighet, skrift, 
trykk, audiovisuelle og digitale medier, hver med sin 
kultur. Disse skisseres historisk, dvs. kronologisk, 
med hyppige referanser til unge mennesker i sam-
tiden. Deretter får vi en gjennomgang av ”medierne 
i historien”, det vil si i rollen som moderniserende 
faktorer i det større samfunn, delt inn i feltene øko-
nomi, demografi, politikk, sosiale forhold og kultur. 
Så et kapittel med analyse av ulike mediehistoriske 
tilnærmingsmåter, delt i mikro- , meso- og makro-
nivå, hvor det på hvert nivå gjennomgås hvordan 
henholdsvis avsender, medietekst og bruker er under-
søkt/kan undersøkes. I dette kapitlet kommer også en 
20 siders gjennomgang av metode- og kildespørsmål 
når det spesielt angår det fortidige mediemateriale. 
Det følger så et kapitel om ”mediernes mediehisto-
rier¨ , som sondrer mellom de ulike diskurser som 
gjør seg gjeldende i medieforståelsen, i første rekke 
optimistiske/utiopiske versus pessimistiske/dysto-
piske forståelser. Det hele avrundes med en gjen-
nomgang av medieforskningens teorihistorie, der den 
opprinnelige samfunnsvitenskabelige tilnærming er 
blitt supplert med en humanistisk, for så å gå opp i en 
høyere enhet – og blir global. 

Som man ser: noe er spesifikt historisk, annet 
mer generelt. De to ordene ”mediene” og ”historie” 
forbindes likevel i overskriften på hvert av disse fem 
kapitlene, som derved fremtrer som mer beslektede 

enn de kanskje i virkeligheten er. For reelt er det 
et stort spenn i tematikken, det fremgår tydelig av 
mengden distinksjoner og underkategorier som må 
til for å holde byggverket sammen, og av den tilsva-
rende mengde litteraturhenvisninger som gis – forfat-
teren vil ha med alt, på sine 250 sider. Resultatet er 
imponerende for så vidt angår å få hele eller i alle 
fall store deler av medievitenskapens doxa innpasset 
på så begrenset plass. Som lærebok vil jeg tro at den 
egner seg som oversiktsverk ved siden av en muntlig 
forelesningsserie, snarere enn til selvstudium, men 
det kommer selvsagt an på fagets organisasjon ved 
hvert lærested. 

Også for viderekomne byr boken på fine over-
raskelser, i tillegg til de pedagogiske grep som vil in-
teressere mange. Hvem har hørt om Emilie Altenloh 
før? Eller tenkt på at Leibniz egentlig spiller en stor 
rolle i mediehistorien? At litteraturen, som oppgis i 
hvert kapittel for seg, blir overveldende angelsaksisk, 
er vel som ventet, men her er også en rimelig andel 
fransk og tysk. Klassikere som Platon osv. burde dog 
vært oppgitt med egne tekster og ikke som omtalt i 
moderne verk.

Med tanke på forfatterens egen forskning, er det 
med særlig forventning at man vender seg til kapit-
let om medienes diskurshistorie. Hennes arbeider 
om mediepanikk m.m. er jo vel kjent. Og ganske 
riktig, her gis en fremstilling og en systematikk som 
engasjerer, støttet særlig til Peters’ bok fra 1999. Vi 
får bare håpe at de studerende merker seg de kloke 
avslutningsord om at diskursanalysen om medienes 
teknologiske eller kulturelle betydning ikke angår det 
samme nivå som kulturanalysen av mediene i annen 
sammenheng innbyr til (s.189). Diskursen som be-
handles i dette kapitlet er selvfølgelig ikke en fagdis-
kurs forbeholdt (medie)historikere, men gjelder mer 
allmenne tanke- eller forestillingsmønstre – kanskje 
så allmenne at de bare svakt begrunner sin plass i en 
bok om mediehistorie? 

Boken er gjennomført ordnet, og delikat produ-
sert. Brølere som at det hebraiske alfabet er 1800 år 
gammelt, eller at den mest utskjelte engelske histo-
riker heter David Erwing, blir sikkert rettet i neste 
utgave. Da blir den perfekt, for sitt formål.

Hans Fredrik Dahl 
Institutt for medier og kommunikasjon 
Universitetet i Oslo
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Utgangspunktet for antologien, Tilbakeblik fra 2020. 
Hva skete der med medierne?, er mediebransjens 
utfordringer frem mot 2020, slik et knippe sentrale 
danske forskere og eksperter ser det. Bokas prosjekt 
er relativt originalt: Bidragsyterne skriver seg inn i 
fremtiden, nærmere bestemt årstallet 2020, og ser 
seg så tilbake og beskriver hvordan og hvorfor medi-
eutviklingen har gått som den har gått. Boka er altså 
ikke en fagbok i tradisjonell forstand, men en de-
battbok der fakta og fiksjon blandes og bygges inn i 
hverandre. Antologiens to redaktører, medieprofessor 
Anker Brink Lund og forlagsdirektør Stig Andersen, 
betegner prosjektet som ”handlingsorientert faktion” 
og et ”kalejdoskipisk billede af en mulig mediefrem-
tid”. Prosjektet rommer derfor både optimistiske uto-
pier og pessimistiske dystopier. 

Boka er ikke metodisk avansert, men det skal kan-
skje heller ikke forventes av en fremtidsrettet debatt-
bok. Isteden synes det som om bidragsyterne har fått 
relativt frie tøyler i å forestille seg en fremtidig medi-
eutvikling, og deretter beskrive sentrale hendelser og 
utviklingstrekk som har gjort denne utviklingen mulig. 
Dermed baserer antologien seg på en blanding av spå-
dommer, fri fantasi, kvalifisert gjetting, noen ganger 
ønsketenkning og frykt, og anekdoter. For eksempel 
tegner antologien et bilde av en dansk mediefremtid 
der Murdoch har kjøpt TV 2, DR er privatisert og eid 
av Bonnier, de fleste journalister jobber som frilan-
sere, og folk betaler for kvalitetsinnhold på nett.

Foruten innledningskapitlet er antologien struk-
turert rundt tolv tematiske kapitler om henholdsvis 
nyhetsformidling og journalistikk (Lasse Jensen), 
allmennkringkasting (Christian S. Nissen), offentlig 
debatt (Gitte Meyer), mediebruk (Lars Olsen), barn 
og unge (Birgitte Tufte), reklame (Ole E. Ander-
sen), dagspressen (Erik Rasmussen), film (Claus La-
degaard), forskningskommunikasjon (Maja Horst), 
bokbransjen (Mattias Boström), bibliotekets forand-
ring (Jens Thorhauge) og medieutvikling mer sett 
over ett (Anker Brink Lund). 

Den tematiske inndelingen er oversiktlig og gjør 
at enkeltbidragene kan leses isolert. Samtidig gjør 
den trolig fremstillingen mindre original og lese-
verdig enn den kanskje kunne vært. Antologien be-
skriver fremtidsutviklingen så å si sektor for sektor, 
heller enn å trekke linjer på tvers å la disse styre ka-
pittelinndelingen. 

For det finnes flere slike tverrgående tematikker 
som kunne vært styrende for antologien. For eksem-
pel beskriver flere av bidragsyterne en fragmentert 

Anker Brink Lund & Stig Andersen (red.) 
Tilbageblik fra 2020. Hvad skete der med medierne?
Viborg: Gyldendal, 2011, 195 s., ISBN 9788702104592

og polarisert utvikling, der sosiale skillelinjer opp-
rettholdes og forsterkes til tross for et økt og tilsy-
nelatende mer tilgjengelig medietilbud. Når medi-
ekonsumet øker, forsvinner noen av de nasjonale 
fellesarenaene på bekostning av mer nisjeorienterte 
tilbud. En økning i tilbudet fører også med seg et 
større kompetansekrav hos publikum, som må kjenne 
til hvordan de skal delta og nyttiggjøre seg tilbudet. 
Lars Olsen tar i bruk betegnelsen ”det usynlige Dan-
mark” for å beskrive en konsekvens av denne utvik-
lingen, der store deler av den danske befolkningen 
havner utenfor medienes radar. Tilsvarende beskriver 
Birgitte Tufte hvordan også barn og unges mediebruk 
kan klassifiseres i ulike grupperinger, blant annet av-
hengig av dere sosioøkonomiske bakgrunn. 

En annen tverrgående tematikk er knyttet til be-
tydningen av ulike mediepolitiske virkemidler, ikke 
minst de medieøkonomiske støtteordningene. Særlig 
kapitlene om allmennkringkasting, film og dagspres-
se beskriver fremtidsutviklinger der mediepolitikken 
står sentralt og skaper endring – både av positiv og 
negativ karakter. Christian Nissen beskriver som 
sagt en mediefremtid der DR er privatisert og kjøpt 
av Bonnier og der lisensen er erstattet av bruker-
betaling. Anker Brink Lund vektlegger samspillet 
mellom politikk, teknologi og markedsforhold, og 
trekker paralleller til spillet stein-saks-papir, der de 
ulike elementene står i forskjellig styrkeforhold til 
hverandre: Mediekapitalen blir jevnlig overtruffet 
av politisk tiltak, ny teknologi kan gjøre politikken 
utdatert, mens teknologien på sin side igjen er av-
hengig av risikovillig finansiering. En slik balansert 
vektlegging der også mediepolitikken står sentralt 
som samfunnskraft er ingen selvfølge, da fremtidsan-
tologier generelt ofte vektlegger teknologiske mulig-
heter fremfor politiske forhold. 

Antologien er altså snedig anlagt – både tematisk 
og formatmessig – med et utradisjonelt utvalg bi-
dragsytere. Det er en original ide å la ulike forskere 
og eksperter komme sammen på en slik måte for å 
fabulere om fremtiden. Trolig er dessuten resultatet 
langt mer interessant for en dansk leser enn for en 
norsk, som vil ha et mer bevisst forhold til de ulike 
bidragsyterne. En tilsvarende norsk antologi, med 
bidrag fra for eksempel Hans Tore Bjerkaas, Kristin 
Skog Lund, Thor Gjermund Eriksen, Alf Hildrum og 
Torry Pedersen ville nok vært av interesse for mange 
norske medieforskere av ulike grunner. Kanskje vil 
boka også være mer underholdende å lese etter 2020, 
når den kan leses opp mot den faktiske utviklingen.
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Recensioner

Dessverre lykkes ikke prosjektet helt, og det er 
det særlig to grunner til. For det første er prosjektet 
for løst redigert, et problem denne boka deler med så 
mange andre antologier. Selv om mange av enkelt-
bidragene er lesverdige i seg selv, blir helheten for 
anekdotiske og tilfeldige, og for en norsk leser, av 
og til for intern. Noen tydeligere perspektiver eller 
problemformuleringer innledningsvis hadde trolig 
strukturert diskusjonen og gjort antologien mindre 
ujevn og anekdotisk. Når dette mangler, blir resulta-
tet at enkeltdelene bidrar mindre til helheten enn de 
kunne gjort dersom prosjektet hadde hatt en stram-
mere regi. Dette problemet blir også forsterket av at 
bidragsyterne ikke skisserer den samme fremtiden, 
og for en norsk leser, som sliter mellom å skille fik-
sjon fra fakta, kan bilde derfor bli noe forvirrende. 

For det andre peker antologien i for liten grad på 
implikasjonene av de fremtidsperspektivene som trek-
kes opp, og en naturlig forklaring er selvfølgelig at 
bidragene ikke nødvendigvis peker i samme retning. 
Likevel savner jeg en diskusjon om hva utviklingene 
som skisseres betyr på et litt mer overordnet nivå, 
hvilke implikasjoner det har for publikum, bransjen 
og samfunnet, og hvorfor dette i det hele tatt er viktig. 
Mens antologien er rik på beskrivelser av avgrensede 
utviklingstrekk, er den altså mindre rik på overord-
nede samfunnsanalyser, selv om noen unntak finnes. 

Antologiens fremste styrke er derfor kanskje at 
den sier noe om de personene som bidro inn i den og 
den tiden den ble skrevet i, altså om hvilke mulig-
heter, utfordringer og forhåpninger sentrale danske 
forskere og eksperter hadde for fremtiden i 2011. 
Boka kan dermed leses som et historisk dokument, 
som avdekker den dominerende diskursen om medie-
utviklingen det første tiåret etter århundreskiftet. 
Her er det for eksempel tydelig at bidragsyterne ser 
media som en helt essensiell og stadig større del av 
samfunnet og samfunnsutviklingen. Dette sies ikke 
så mye eksplisitt, men det ligger mellom linjene som 
et udiskutabelt premiss i de ulike fremtidsbeskrivel-
sene. Boka forteller også at digitaliseringsproses-
sen begynner å bli en selvfølgelig og naturlig del 
av dansk (og norsk) mediehverdag, som ikke i like 
stor grad trengs å forklares eller beskrives, det bare 
er sånn. Lest slik er antologien interessant i seg selv, 
og den tegner slett ikke noe krisescenario for medie-
bransjen, selv om flere utfordringer skisseres. 

Vilde Schanke Sundet 
Institutt for medier og kommunikasjon 
Universitetet i Oslo 




