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Hvad man ikke ved
Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie

KLAUS BRUHN JENSEN*

’Tilstrækkelig viden’

Nordisk medieforskning i 1990erne har bl.a. været
præget af en række større historiske projekter. De
spænder fra det norske om film og tv (Dahl,
Gripsrud, Iversen, Skretting & Sørenssen, 1996)
og det finske om radio & tv (Endén, 1996), til de
svenske om henholdsvis radio & tv (Hadenius,
Weibull & Nordmark, 1992) og presse (Lund-
strøm, 1997), samt det danske om det samlede
spektrum af medier (Jensen, 1996-97). Projekter-
nes fokus kunne ses, enten som slet og ret et mode-
fænomen, eller som en respons på tilfældige (his-
toriske) omstændigheder såsom jubilæer, f.eks. for
filmmediet (100 år) og for public service-institu-
tionerne i Norden (70/75 år). Men denne samlede
forskningsindsats kan også, mere konstruktivt,
fortolkes som udtryk for en erkendelse af, at der
har været et behov for historiske oversigtsværker i
forskningsverdenen, i uddannelsessystemet og til
dels i en bredere offentlighed. Samtidig har de nor-
diske medieforskningsmiljøer – med ca. 25 år bag
sig – formentlig nu opfattet sig som kvalificerede
til at forsøge at opfylde dette behov. I det mindste
i denne forstand er de mediehistoriske projekter
produkter såvel af deres fortid som af deres sam-
tid.

De enkelte, nationale projekter har været gan-
ske forskellige i deres oplæg, organisering og fi-
nansiering. Et karakteristisk træk ved det danske
projekt – foruden det brede spektrum af de be-
handlede medier – har været, at det tog udgangs-
punkt i selve det værk, som skulle skrives. Arbej-
det er desuden i altovervejende grad blevet udført
som led i bidragydernes øvrige forskningsfor-
pligtelse ved universiteterne. Med en spidsformu-

lering var præmissen for Dansk Mediehistorie: ’Vi
samler og skriver det, vi ved’ – og vi supplerer
med ny viden for at kunne udarbejde den ønskede
type af værk. Heroverfor står en anden hoved-
tilgang, eksemplificeret i flere af de øvrige nordi-
ske projekter, hvor udgangspunktet har været et
sæt af indbyrdes organiserede delprojekter, der i
vidt omfang er blevet finansieret separat, til dels af
de behandlede medier selv, og som bl.a. skulle til-
vejebringe grundlaget for et syntetiserende værk.
For flere af disse projekter synes præmissen at
have været: ’Vi skaber så megen ny viden som mu-
ligt’ – ud fra projektets opdrag, og inden for dets
ressourcer og tidsrammer – og så skriver vi det.
Det vil være op til fremtidens kultur- og viden-
skabshistorikere at vurdere baggrunden for disse
nationale forskelle, ligesom de enkelte værker i en
lidt nærmere fremtid vil blive vurderet på deres
dokumentation og perspektiver af fagfæller, an-
meldere og journalister; blandingen af teoretisk
vovemod og metodologisk pragmatisme i dansk
medieforskning er vel allerede en del af overleve-
ringen i den nordiske subkultur af medieforskere.

Imidlertid er en implicit præmis i begge hoved-
tilgange, at vi faktisk, trods de altid begrænsede
ressourcer, på et givet tidspunkt ’ved tilstrække-
ligt’ til at skrive en pålidelig og relevant historie.
Ingen af de mediehistoriske projekter har mig be-
kendt konkluderet, at det ikke vil være muligt at
skrive den ønskede fremstilling. Denne omstæn-
dighed rejser to typer af spørgsmål: De princi-
pielle, videnskabsteoretiske spørgsmål om selve
mediehistoriernes status som viden, og de mere
praktiske, empiriske spørgsmål om de emner, der
bør forskes videre i. At rejse den sidste type af
spørgsmål med særligt henblik på danske medier
nu, hvor den første samlede mediehistorie forelig-
ger, er hovedformålet med denne artikel. Indled-
ningsvis bør den første type af spørgsmål, som har
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mere almen relevans på tværs af projekter og lan-
degrænser, dog også sættes på dagsordenen: Hvor-
dan går det til, at nordiske medieforskere er kom-
met til at vide nok om mediernes historie – just in
time?

Mit svar er i denne sammenhæng, at forskning
må forstås som en form for handling, med et be-
stemt formål, i en bestemt social og historisk kon-
tekst (Bernstein, 1991; Joas, 1993): Den sikkerhed,
som både forskere og andre sociale aktører forlan-
ger af viden, afhænger af det, de skal bruge denne
viden til. Heri ligger ikke nogen nedvurdering af
den foreliggende forskning som et (mangelfuldt)
grundlag for (overdrevet) populære fremstillinger,
blot en konstatering af det konstante behov for at
medreflektere forskningens foruddiskonterede an-
vendelser og overgribende kontekster. Om de en-
kelte danske medier, som jeg kender bedst, forelig-
ger der varierende, men i hvert fald basal viden,
som gør det muligt at give en foreløbig, samlet be-
skrivelse og fortolkning af deres betydning for
dansk kultur – dét har været formålet med Dansk
Mediehistorie.

Behovet for refleksion over forskningens status
som viden er måske særlig stort inden for historisk
forskning om medier, eftersom medieforskningen
traditionelt kun har tiltrukket få faghistorikere. På
den ene side skal det ikke afholde andre faggrup-
per fra at udforske historien, eller fra at insistere
på muligheden af store, omend foreløbige genera-
liseringer om de moderne samfunds kulturhistorie.
Ét eksempel på en påfyldende modvilje blandt fag-
historikere til at drage konklusioner om felter, som
de har gennemlyst i årtier, fandt man i den nylige,
i øvrigt nyttige Dansk Identitetshistorie: Redaktø-
ren finder, at man ikke ”i den aktuelle forsknings-
situation” kan konkludere noget om, hvorvidt den
danske identitet, der opstod mellem 1789 og 1848,
”helt eller overvejende” opstod som en påvirkning
’oppefra’, ’nedefra’ eller ’udefra’ (Feldbæk, 1991:
256). På den anden side har den nye interesse for
mediehistorien rejst tværfaglige og videnskabsteo-
retiske udfordringer, der kan vise sig at være lige
så vidtrækkende som 1960-70ernes udvidede tekst-
begreb og som 1980-90ernes receptionsforskning.
Hvis medieforskningens centrum ligger uden for
medierne selv, også i historisk perspektiv, kræver
det ny opmærksomhed over for mediernes samspil
med de sociale institutioner og processer, som
skabte de moderne samfund. Og i næste fase kan
en sådan forskning give grundlag for en ny form
for samlet kulturhistorie, der inddrager de etable-
rede kunstinstitutioner, medierne såvel som den le-
vede hverdag – et perspektiv, som jeg vender til-
bage til i et senere afsnit af denne artikel. De nor-

diske projekter inden for mediehistorie kan være
med til at præcisere dette perspektiv og de for-
bundne problemer, uanset de enkelte projekters ka-
rakteristiske tilgange. Naturligvis vil dette arbejde
være et langtidsprojekt, som falder langt uden for
denne artikels rammer, men som bør være et fast
punkt på medieforskningens dagsorden.

Den anden, mere konkrete type af spørgsmål
drejer sig om ’de bare pletter’ på mediehistoriens
landkort. Som hovedredaktør af Dansk Mediehi-
storie (DM) har jeg fået et vist overblik over kor-
tet, men er givetvis blind over for andre mangler.
Det følgende kan læses redaktørens statusopgø-
relse til diskussion og videre foranstaltning. Over-
sigten er systematiseret i forhold til perioder,
enkeltmedier, tværgående temaer samt en række
’meta-analytiske’ problemstillinger. Videre forsk-
ning i mediernes historie er af interesse, både for
en bedre samlet forståelse af de moderne kultur-
former, og som baggrund for kulturpolitiske valg i
nutiden. Hvad man ikke ved, får man som oftest,
før eller senere, ondt af.

Mediehistoriens perioder

1840-1880
Et af de altid diskutable valg er inddelingen af hi-
storien i perioder. I Bind 1 (DM1) er der argumen-
teret for den valgte inddeling (pp. 23-24) og for
1840 som begyndelsespunktet for ’det moderne
gennembrud i medierne’ (pp. 89-90). I denne arti-
kel er formålet af identificere forskningsemner in-
den for denne periodisering.

• Det er i tiden omkring 1840, at der sker en af-
gørende differentiering i indhold og funktion
mellem dagspressen og andre periodica i Dan-
mark. Mens både politisk og æstetisk oplysning
og debat tidligere især var foregået i ugeblade
og tidsskrifter – efter deres vækst fra 1720erne
– overgik den politiske debat og sider af
nyhedsformidlingen nu i stigende grad til avi-
serne, som efterhånden blev til dagblade. Den-
ne proces, og dens baggrund såvel i samfundets
politiske, institutionelle struktur som i publi-
kums sammensætning, udgør et væsentligt led i
forklaringen på den offentlige sfæres udvikling,
herunder den nærmere afgrænsning af en ’poli-
tisk’ og en ’kulturel’ offentlighed. DM1 har
identificeret og skitseret denne udvikling, men
ikke redegjort for den i detaljer.

• Hvor pressehistorien gerne har lagt særlig vægt
på meningspressens fremvækst som led i den
politiske demokratisering, har DM understreget
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populærpressens betydning. Flyveposten var
1840-ernes største bladsucces, og den køben-
havnske populærpresse ca. 1860-1880 leverede
et opspil,  ikke blot til århundredskiftets smuds-
presse og dette århundredes sensationspresse,
men også til omnibuspressen. Forskning i
forbindelseslinierne mellem meningspresse,
populærpresse og partipresse, specielt mht. de
journalistiske genrers udformning, vil forment-
lig kunne give væsentlige brikker til forståelsen
af den interne dynamik i ’mediemiljøet’ i denne
første, afgørende periode. Hertil kommer
pjecernes rolle i det samme mediemiljø som
supplement og parallel publikationsform inden
for politisk kommunikation.

• Under en mediehistorisk synsvinkel kan skøn-
litteratur – fiktion – betragtes som ’software’,
der blev og bliver udbredt gennem en række
’kanaler’ – aviser, periodica samt bøger, der
blev købt og især udlånt under de forskelligste
omstændigheder. Skønt Dansk Litteraturhisto-
rie (1984-85) har bidraget til at belyse dette
forhold, bør yderligere forskning vurdere de en-
kelte kanalers relative betydning mere princi-
pielt for den større læsende offentlighed som
helhed, ikke mindst i denne periode, hvor en så-
dan offentlighed var ved at blive til, med bogen
som et – i denne sammenhæng – mere eller
mindre tilfældigt medie.

1880-1920
• Samspillet mellem de forskellige presseformer

– parti-, smuds- og omnibusaviser – fremstår
som en endnu større forskningsopgave i denne
periode, hvor en del af grundelementerne også
til efterkrigstidens journalistisk blev udformet.
Mens afgørende sider af den økonomiske og or-
ganisatoriske historie er beskrevet (Søllinge &
Thomsen, 1989-1991; Thomsen, 1972), er store
dele af indholdssiden – og dermed avisernes
forbindelse til læserne, hverdagen og kulturen –
kun belyst gennem case-undersøgelser, anekdo-
ter, fragmenter. En mere fyldestgørende social-
og kulturhistorie om den daglige avis må af-
vente grundforskning på dette område.

• Filmvidenskaben har i vidt omfang overtaget
litteraturvidenskabens fokus på ’værket’ og der-
med underbelyst filmens placering i resten af
kulturen – udbud, efterspørgsel og ’effekter’.
Stumfilmen oplever i øjeblikket en renæssance i
international forskning (Tybjerg, 1996), men
forståelsen af filmens tidlige kontekster i form

af biografer, publikum og tværmediale forbin-
delseslinier synes at halte bagefter. Ligesom
bogen kunne filmen med fordel opfattes og ud-
forskes som et mere eller mindre tilfældigt me-
die, der i en periode satte levende billeder på en
bestemt teknologisk form, men som efter sit
100-års jubilæum i stadigt stigende omfang ud-
gør ’software’ for andre medier (Jensen,
1995a).

• Både før og mens de levende billeder vandt ind-
pas i kulturen, skete der en gradvis ’visualise-
ring’ af de trykte medier, fra xylografi til foto-
grafi. Dels kom der flere og bedre illustratio-
ner, i ugebladene og til sidst også i aviserne;
dels ændrede ikke mindst aviserne layout og
blev ikke mere tænkt i spalter, men i hele sider
(Hjarvard, 1994). Ud over en afgrænsning og
dokumentation af de enkelte momenter kalder
denne udvikling endvidere på teoriudvikling
om forholdet mellem de teknologiske potentia-
ler og de specifikke sociale former, som denne
mere (audio-)visuelle kultur antog. Bind 2
(DM2) hæfter sig bl.a. ved, at fotografier tek-
nisk set kunne reproduceres i aviser fra
1890erne, men først holdt sit indtog i de større
blade i mellemkrigstiden, med århundredskif-
tets smudspresse som pionermedie.

1920-1960
• Med radioen kom et egentlig nationalt, lands-

dækkende og integrerende medie til Danmark,
og den bidrog endvidere til ’audiovisualise-
ringen’ af kulturen. Centrale dele af radioens
institutionelle historie foreligger beskrevet,
men som i pressens tilfælde, og formentlig i
endnu højere grad, er radioens indholdsside
ikke systematisk registreret, og slet ikke typo-
logiseret eller næranalyseret bortset fra ud-
valgte eksempler. Dele af programmaterialet
findes i Statens Mediearkiv og hos Danmarks
Radio (og især efter lokalradioernes fremvækst
i 1980erne er materialet mere omfattende), men
foruden en systematisering vil det være nød-
vendigt med en stor indsats i form af materiale-
indsamling – ved henvendelser til private arki-
ver og museer samt (ældre) programmedar-
bejdere – for at kunne skrive radiogenrernes hi-
storie.

• En dækkende pressehistorie afventer også i
denne periode grundforskning om journalistik-
ken og andre sider af avisernes indhold, herun-
der annoncernes fordeling, form og forhold til
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det redaktionelle stof. I denne periode vil det
være af særlig relevans at analysere den journa-
listiske udvikling sammenholdt dels med ’op-
lagsspiralens’ og ’bladdødens’ forløb (over-
levelsesstrategier og/eller reelle fornyelser),
dels med forandringer i lokalsamfundenes poli-
tiske, kulturelle og demografiske profil (urbani-
sering, homogenisering, amerikanisering).

• Med (lyd-)filmen og seriehæfterne fik fiktionen
atter nye distributionskanaler. DM1-3 har bl.a.
beskrevet samspillet mellem film og litteratur i
form af filmatiseringer, men ud fra mediebru-
gernes synspunkt kan de forskellige medier til
dels erstatte hinanden som leverandører af fik-
tion, og ud fra markedets synspunkt kan de
enkelte medier såvel konkurrere som under-
støtte hinandens afsætning (’se filmen, læs bo-
gen’). Dette spørgsmål vedrørende den generel-
le efterspørgsel efter ’gode historier’ rejser et
meget videregående spørgsmål, som peger både
frem og tilbage i mediehistoriens perioder,
nemlig mediernes samspil og kredsløb i et
’mediemiljø’. DM har valgt – i lyset af forsk-
ningens aktuelle stade – i hovedsagen at tage de
enkelte medier og deres relation til modtagerne
som omdrejningspunkt og disponeringsprincip.
Men den næste ’generation’ af mediehistorie
kan og bør formentlig forfølge dette perspektiv
videre, f.eks. med udgangspunkt i modtagernes
sociale brug af de enkelte medier og deres
fremherskende genrer.

1960-1995
• Selvom perioden efter 1960 i Bind 3 (DM3) er

væsentlig bedre dækket gennem kulturstatistik
og medieforskning end de tidligere perioder,
kan en række af de nævnte mangler fortsat spo-
res op til i dag – radioens indholdsside, de jour-
nalistiske genrer, filmens kontekster, foruden
de samvirkende medier.

• Reklamen, især efter 1970, er en af mediehisto-
riens bare pletter, måske lidt overraskende i
betragtning af medieforskningens omfattende,
kritiske interesse for genren siden 1970erne.
Det vil ikke være ganske forkert at hævde, at
interessen har samlet sig mere om eksempla-
riske analyser og politiserende projekter end
om indholdstypologier og beskrivelser af rekla-
mebranchens opbygning og placering i det
samlede mediesystem. Således er der behov for
en indsats, der følger op på og udbygger Kjær-
Hansen & Olufsen (1974).

• TV er i en række henseender det mest udfor-
skede medie i historien. Alligevel kan der være
behov for både detailstudier og en syntese af
specielt afsender- og til dels indholdssiden.
Skovmand (1975) dækkede centrale dele af
Danmarks Radios tidlige historie, og tv’s senere
historie er behandlet af bl.a. Bondebjerg (1993),
Sepstrup (1995) og Søndergaard (1994). Men
TV2 og andre stationer ud over DR er ikke be-
skrevet med den detaljeringsgrad, som deres
betydning tilsiger, f.eks. gennem flere analyser
af organisation og arbejdsgange. Når monopol-
og reklamebruddet (1988) er kommet lidt mere
på afstand, kan sådanne detailstudier forment-
lig bidrage til en klarere syntese af tv’s kultur-
historiske betydning. (Nedenfor vender jeg til-
bage til tv’s indhold, som også kalder på en
mere systematisk typologisering, ikke mindst
for 1950-60ernes vedkommende).

De enkelte medier
Bøger. Måske er det især for akademiske forskere,
at bogen er ’naturlig’, således at den trænger til at
blive ’defamiliariseret’ som det, den er – bogme-
diet. Selv i et sympatisk, kortfattet forsøg på at
skrive bogens mediehistorie (Hertel, 1983) frem-
står den som den naturlige bærer af en bibliocent-
risk kultur. Dansk Mediehistorie giver sit bidrag til
en revurdering, bl.a. i ”Mediernes forhistorie”
(DM1) om folkelig litteratur foruden i senere af-
snit om litteraturen, men specielt i perioderne fra
og med 1840 kan der være behov for en nærmere
analyse af bogens relative betydning som medie
for henholdsvis fakta (oplysning og debat) og fik-
tion (føljetoner). Hertil må komme en analyse og
vurdering af bogens relative betydning for udbre-
delsen af forskellige former for viden – fra hånd-
værk til hygiejne – sammenlignet med bl.a. perio-
dica, til dels som en parallel til projektet om Norsk
Sakprosa (Johnsen, 1995).

Periodica. Sammen med radioen er periodica
formentlig det område, hvor forskningen til dato
har været mest begrænset, efter Jørgensen (1961)
og Alkjær (1961). Der mangler ganske enkelt en
systematisk fortegnelse og typologisering af dan-
ske tidsskrifter, ugeblade, magasiner, fagblade
samt gratismagasiner og reklamekataloger (inklu-
sive blade udgivet på et andet sprog end dansk i
Danmark). Endvidere må en typologisering tage
hensyn til den samtidige internationale udvikling
og til den teknologiske udvikling, som mulig-
gjorde nye udtryksformer. Og samspillet med an-
dre medier kalder ikke mindst for periodica på en
nærmere behandling: Bogens ’effekter’ på flyve-
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bladet; romanens ’effekter’ på 1800-tallets uge-
blade, magasiner og avisføljetoner – foruden film,
radio og tv’s samspil med ugebladene.

Aviser. Det er de journalistiske genrers stil, ind-
hold og henvendelsesformer, der bør stå i centrum
af fremtidig presseforskning, efter at organisation
og økonomi i vidt omfang er dækket ind (Søllinge
& Thomsen, 1989-1991; Thomsen, 1972). Og det
vil i denne sammenhæng være relevant med nær-
mere undersøgelser af, hvordan det indholdsmæs-
sige samspil mellem populærpresse og andre avis-
former er foregået fra 1860erne og fremefter – et
spørgsmål, som DM har stillet og eksemplificeret,
men ikke kunnet besvare med mere omfattende
empiriske analyser. Desuden vil det være nødven-
digt at redegøre for hele viften af de genrer, der
forekommer, også ud over de oftest bemærkede
som reportage og interview, ligesom det vil være
af interesse at fastslå, hvad der skete med avisernes
føljetoner og hvornår.

Film. Ligesom for litteraturens vedkommende
er det filmværkernes kontekster og anvendelser,
som er blevet underbetonet i tidligere forskning.
Biografer som sociale mødesteder og publikums
brug af filmen i hverdagen er blandt de oplagte
emner, som er blevet taget op i international forsk-
ning, f.eks. Stacey (1994). Endvidere er den di-
rekte og indirekte, økonomiske og æstetiske ind-
flydelse fra international film, specielt Hollywood,
på en lille filmnation af særlig relevans for en na-
tional mediehistorie: Amerikansk films dominans
er dokumenteret i DM2 og DM3, sammen med en
beskrivelse af de nationale støtteordninger, der
blev det danske modtræk, men en videre udforsk-
ning af samspillet mellem dansk og udenlandsk
film i mediemiljøet – ud fra såvel instruktørers
som publikums synsvinkel – må være blandt forsk-
ningsemnerne i fremtiden.

Radio. Som nævnt er radioens indholdsside et
af de markant underbelyste områder i dansk
mediehistorie. Man kan her skelne mellem to be-
hov for forskning: For det første den grundlæg-
gende registrering og typologisering af program-
mer og genrer; for det andet en beskrivelse af
programfladernes udvikling, bl.a. i lyset af det sti-
gende antal kanaler i og uden for Danmarks Radio,
men også i forhold til ændringer i forskellige
lyttergruppers hverdag. Hertil kommer – ligesom
for de øvrige mediers vedkommende – en mere
omfattende dokumentation af modtagernes brug af
radioen og dens indhold i hverdagen.

TV. Også for tv er det programindholdet – gen-
rer og flader – som trænger til udforskning. Mange
tidligere indholdsanalyser har haft casens karakter,
eller har haft til formål at udvikle teoretiske eller
mediepolitiske pointer, snarere end at bidrage til

en samlet genretypologi, som kunne sammenlignes
med litteraturens og filmens (se dog Bondebjerg,
1993; Søndergaard, 1994). Behovet er størst i
1950-60erne, hvor analyserne – især i den tidlige
periode – er få, og hvor tv-mediet overhovedet var
ved at finde sin kulturelle form. Ligesom for radio-
mediet er kildernes tilgængelighed et væsentligt
problem, hvis omfang og mulige løsninger bør
kunne afklares i samarbejde med Statens Medie-
arkiv og Danmarks Radio, med henblik på såvel
systematisering som typologisering.

Plakaten. DM har i beskedent omfang behand-
let plakaten som et medie i det offentlige rum (i
den gennemgående klumme ”På plakaten”), med
Dybdahl (1994) som væsentligste kilde. Mens
Dybdahl hælder til at opfatte plakaten som en
æstetisk udtryksform – plakatkunstnerens ’værk’ –
bør videre forskning (også) behandle den som et
flygtigt brugsmedie, bl.a. ud fra dets afgørende og
skiftende relationer til politiske og andre sociale
bevægelser.

Reklame. Skønt reklamen udgør en genre, og
ikke et medie i DMs forstand (DM1: 226-227), er
det nødvendigt at medtage den her på grund af
dens overgribende, centrale og stigende betydning.
Ud over de omtalte organisationsanalyser og typo-
logier er det igen de karakteristiske udtryks- og
indholdsformer, der påkalder sig opmærksomhed.
Ikke mindst den moderne reklames for-former i
avisernes annoncer og meddelelsesstof samt dens
tidlige, afsøgende fase frem til ca. 1920 kan bi-
drage til en forståelse af, hvordan reklamen både
formede og blev formet af resten af mediemiljøet.
Herudover giver reklamen på grund af sin over-
gribende, transmediale karakter særlige mulighe-
der for at studere forskelle og ligheder mellem me-
diernes udformning af sammenlignelige meddelel-
ser, ikke blot i et kampagneperspektiv, men i det
hele taget på tværs af trykte og audiovisuelle me-
dier, samt over tid.

Musik. Heller ikke musikken er et medie – men
hvad den egentlig er i mediesammenhæng, synes
fortsat at være et åbent spørgsmål. For dette og de
følgende to dagsordenspunkters vedkommende er
der, snarere end systematisering og typologisering,
behov for basal teoriudvikling. At musikken er et
overset genstandsfelt er indlysende ud fra den pub-
licerede forskning, og påfaldende i betragtning af,
at der måske er tale om det kvantitativt største
enkeltelement i mediernes indhold overhovedet –
som selvstændigt programelement eller ’ledsage-
musik’ (film, tv, radio, computermedier) og som
enkeltstående form (muzak, grammofon, cd). Og
at musikken er blevet overhørt, skyldes kun delvis,
at musikvidenskaben i al væsentlighed har koncen-
treret sig om kompositionsmusikken.
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Tegneserier. Hvor DMs fremstilling af tegnese-
rier i hovedsagen bygger på eksisterende, relativt
populære værker, ligger der en opgave i at vende
tilbage til teksterne selv – og til deres læsere. Sam-
tidig giver tegneserier og tegnefilm, med deres
fleksibilitet og med deres placering mellem foto-
grafiske, alfabetiske og tegnede medier, særlige
muligheder for teoriudvikling om de enkelte
mediers specificitet.

Computermedier. Endelig kalder computerme-
dier af selvindlysende årsager på både grundforsk-
ning og teoriudvikling: Computermediet (-medier-
ne) har endnu ikke fundet sin (deres) form, endsige
en stabil terminologi, og forskningen har endnu
ikke produceret en tilfredsstillende, sammenhæn-
gende teori om computeren som arbejdsredskab og
kommunikationsmaskine. Computeren kan komme
til at ændre såvel forestillingen om et ’medie’ som
de øvrige mediers teknologiske og organisatoriske
opbygning – men det er endnu for tidligt i histo-
rien og medieforskningen til at forudsige eller for-
klare hvordan.

Tværgående temaer
Udforskning af en række tværmediale problemstil-
linger kan ligeledes bidrage til en mere sammen-
hængende social- og kulturhistorie. Dansk Medie-
historie har givet et bidrag hertil ved at supplere
kapitlerne om de enkelte medier i hver periode
med tematiske kapitler om f.eks. ’orientalisme’,
’amerikanisering’ og ’postmodernisme’, og med
de 5 gennemgående ’klummer’ (”Danske medier”,
”Hvordan lå landet?”, ”Kulturens steder”, ”Øl til
salg”, ”På plakaten”). Temaerne i videre forskning
bør spænde fra velkendte medieteoretiske emner til
flere sammenlignende analyser – på tværs af tid,
men også af kulturer – som kan være med til at
fremhæve karakteristiske træk ved perioder og
lande.

Teknologier. Teknologiernes betydning for
kommunikationsformernes udvikling er tilsynela-
dende et af de mindre udforskede emner i medie-
forskningen (men se f.eks. Beniger, 1986), i det
mindste i de nordiske lande. En forklaring kan
være, at det kræver meget omfattende studier at
fastslå teknologiens oftest indirekte sammenhæng
med kultur og politik, men også at medie-
forskningen i en etableringsfase har følt et behov
for at distancere sig fra en simpel teknologisk de-
terminisme à la Marshall McLuhan (1962). Imid-
lertid er teknologierne også blandt ’mulighedsbe-
tingelserne’ for massekommunikation – de mulig-
gør nogle kommunikationsformer frem for andre.
Man kunne nævne hurtigpressen, de fotografiske

teknikker i de trykte medier og video som eksem-
pler på en ’determination i første instans’ (Hall,
1983), der blev udmøntet i samspil med bestemte
økonomiske og organisatoriske faktorer. Teknolo-
gierne har en selvstændig forklaringsværdi, som
kan præciseres. Uden teknologier, ingen medieret
kommunikation.

Underholdning. Underholdning er et gennem-
analyseret fænomen, og der foreligger på dansk en
samlet Underholdningens historie (Zerlang, 1989).
Men bl.a. i lyset af receptionsforskningens bidrag
kan det være på tide igen at stille spørgsmålet om,
hvad underholdning er, i en empirisk tilgang, som
fokuserer på de enkelte mediers særlige kvaliteter,
deres komplementaritet og eventuelle substitution
som kilder til underholdning. Hvordan adskiller
sig f.eks. oplevelsen af melodrama i henholdsvis
romanblade, på film og i tv? Og hvilken karakter
har underholdningen i infotainment?

Politisk kommunikation. Også politisk kom-
munikation i form af nyheder og andre oplysende
mediegenrer er gennemanalyserede, og bl.a. DM3
har belyst, hvordan forskellige nyhedsmedier sup-
plerer og til dels erstatter hinanden. Imidlertid er
spørgsmål vedrørende de enkelte medietypers an-
vendelser, deres funktion som ’handlingsanvis-
ning’, mindre velbelyst. I denne henseende har
f.eks. meningspressens afhandlinger, populærpres-
sens servicestof, partipressens mødereferater, etc.
helt forskellige profiler, som har deres baggrund i
meget forskellige opfattelser af politik og af læser-
ens/borgerens rolle. Såvel genreanalyser, analyser
af samtidigt debatstof som, i nyeste tid, receptions-
analyser kan være med til at belyse en række af
præmisserne for skiftende opfattelser af pressen
som ’fjerde statsmagt’.

Reklame og ’naturlig’ selektion. Reklamen har
på afgørende vis bidraget til den selektionsproces,
hvor såvel enkelte medieselskaber som hele
medietyper går under, med provinspressen som det
vel klareste eksempel. Herudover ligger der en op-
gave i mere generelt at efterspore de lange linier i
reklamens ’effekter’: F.eks. tyder udviklingen på
ugebladsmarkedet på, at det fra årtierne omkring
århundredskiftet blev afgørende for bladenes over-
levelse, at de havde annoncer (DM2: 75). Og med
ændringerne i pressestrukturen specielt efter 1945
kom annoncer og journalistik til indgå i en ny form
for symbiose i distriktspressen (Søllinge, 1995).

Socialisering til medierne. Blandt mediernes
modtagere påkalder børn og unge sig særlig inte-
resse bl.a. som grupper, der socialiseres til en (ny)
virkelighed gennem medierne, og hvis erfaringer
med og via medierne virker tilbage på deres øvrige
udvikling – og på deres modtagelighed over for
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mediernes udtryks- og indholdsformer senere i li-
vet. Mulige omdrejningspunkter for en videre be-
lysning af dette perspektiv er analyser af børne- og
ungdomsafdelingerne inden for radio & tv (og af
programmernes reception) samt af seriehæfternes
storhed og fald som ’ungdomsmedie’.

Hen imod en kulturhistorie. I et meget langt
perspektiv kan forskning i mediehistorien tilveje-
bringe grundlaget for en kulturhistorie, som ind-
drager både finkulturen og populærkulturen, både
kunstinstitutionerne og den levede hverdag. Et
konkret argument for dette perspektiv finder man i
cross-over-tendenser mellem fin- og populærkultur
helt fra 1700-tallet til i dag: Fra de tidligste trykte
periodica blev der formidlet finkulturel smag til et
bredere publikum; i dag går tendensen tillige den
modsatte vej, idet populærkulturel smag fra film,
radio, tv og reklame i et vist omfang bliver inkor-
poreret i finkulturen, bl.a. igennem periodica. Me-
re principielt giver udforskningen af mediernes po-
pulærkultur i et omfang, der blot tilnærmelsesvis
begynder at kunne måle sig med den mere traditio-
nelle kulturforskning, mulighed for at skrive en in-
tegreret kulturhistorie. Indtil videre har de to kul-
turopfattelser som oftest delt forskergrupperne
både teoretisk og politisk i en sådan grad, at
analyserne har fået karakter af enten ’apartheid’ el-
ler ’imperialisme’ (Jensen, 1995b: 141-145) i rela-
tion til den ’anden’ kultur og til de ’andre’
kulturforskeres teorier og metoder. F.eks. kulturde-
batten viser, hvordan de to opfattelser af kultur
netop historisk har udviklet sig som hinandens
modsætninger (DM3: 56-60). Om erkendelse-
sinteresser og forklaringsrammer i et sådant kul-
turhistorisk projekt kan afklares inden for en over-
skuelig fremtid, er et åbent spørgsmål, men histo-
rien arbejder sandsynligvis for det: For nuværende
og kommende generationer må det forekomme
mindre og mindre holdbart at være ’imod’ hele
medier, genrer og kulturformer, eller at skrive de-
res historier hver for sig.

Komparative og tværkulturelle projekter. Ud
over en tematisk, sammenlignende analyse på
tværs af genrer og medier over tid (f.eks. de natio-
nale genrers tid, orientalismens tid som behandlet i
DM2, eller horrorens tid) vil det være nærliggende
at foretage sammenligninger på tværs af kulturer,
både for at identificere karakteristika ved den en-
kelte kultur og for at afklare indbyrdes påvirknin-
ger såvel som eventuelle ’universalier’ i moderne
kulturformer. De nordiske projekter inden for me-
diehistorie giver en oplagt mulighed for at af-
grænse konkrete komparative analyser (se også
Weibull, 1997), f.eks. af forskelle og ligheder i
partipressens struktur og af den nationale film-

produktion med baggrund i diverse kulturpolitiske
prioriteringer. På lidt længere sigt kunne en syn-
tetiserende sammenligning af de beslægtede og al-
ligevel forskellige nordiske kulturer give et nyttigt
bidrag til international mediehistorisk forskning:
En analyse af disse afgrænsede, forbundne og rela-
tivt veldokumenterede samfund kan være med til
at pege ud over de tilbagevendende, generelle
spørgsmål om f.eks. ’store’ mediekulturers histori-
ske påvirkning af de ’små’, økonomisk og juridisk
(Golding & Harris, 1997). Og en sådan analyse kan
i højere grad begynde at afdække de sociale pro-
cesser, der forklarer den fortsatte mangfoldighed i
medier og andre kulturformer tværs igennem dén
homogenisering og globalisering, som modernise-
ringen har ført med sig – i form af industrialise-
ring, demokratisering, sækularisering. Ligesom
mediernes teknologier er deres økonomi og organi-
sation kun ’determinationer i første instans’ (Hall,
1983) af den udtrykte og levede kultur. Det må
være en af mediehistoriens væsentligste opgaver at
redegøre for mediernes rolle i (re) produktionen af
kulturel specificitet.

Meta-analytiske problemstillinger
I stedet for en konklusion – som er imod en ’dags-
ordens’ åbne natur – vil jeg i denne sidste del af
artiklen pege på nogle problemstillinger, der angår
selve den mediehistoriske forskning, snarere end
dens genstand. Også historisk forskning rejser sy-
stematiske problemer.

’Standardværker’
Enhver form for forskning er i vidt omfang afhæn-
gig af pålideligheden af tidligere publiceret forsk-
ning. Og denne afhængighed er større, jo mere
syntetiserende den afsluttende fremstilling skal
være. For visse danske mediers vedkommende,
f.eks. tegneserier, er fremstillingerne som sagt sta-
dig afhængige af forholdsvis populære værker; in-
den for andre trykte medier er der ofte en tendens
til at udvælge hver femte eller tiende årgang samt
jubilæumsnumre for at belyse indholdets udvik-
ling, hvad der resulterer i de samme ’huller’ i flere
på hinanden følgende fremstillinger. Der er således
behov for et ’metodologisk review’ af de standard-
værker, som andre fremstillinger hviler på: Hvor-
dan ved vi det, som vi tror, at vi ved?

For Dansk Mediehistories vedkommende er
grundlaget fremlagt i hvert bind under ”Noter med
litteratur”. Denne løsning blev valgt, på den ene
side for at præsentere en tekst, der var tilgængelig
for den alment interesserede læser, uden ekskurser
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eller notetal; på den anden side for at levere doku-
mentation til forskere, studerende og andre særligt
interesserede med henblik på videre arbejde. Hertil
kommer nærværende artikel, som – for denne
gruppe af særligt interesserede – yderligere proble-
matiserer DMs repræsentation af historien og læg-
ger op til videre forskning. En anden model er
valgt i flere af de øvrige nordiske projekter i form
af skriftserier eller videnskabelige rapporter, der
danner baggrund for en mere almen formidling.

Mediernes modtagere udgør en særlig udfor-
dring for den historiske forskning. Om modtagerne
findes der ingen standardværker eller arkiver, og
kildematerialet er kun tilfældigt bevaret, bl.a. fordi
den almindelige borgers oplevelse og brug af ’sin’
kultur normalt slet ikke er blevet opfattet som vær-
dig til dokumentation og overlevering – ’værker’
som flyveblade, skillingsviser og seriehæfter er i
det mindste delvis overleverede. DM har trods alt i
sin tilgang taget udgangspunkt i modtagerne – som
centralt forbindelsesled i mediernes produktion og
cirkulation af mening i samfundet – men har natur-
ligvis været henvist til et begrænset kildemateriale,
helt frem til omkring 1960: Analyser af ikke
mindst de enkelte genrers henvendelsesform er
suppleret med anden forskning om hverdag og le-
vevilkår foruden bl.a. spredte læserundersøgelser
og erindringer, og analyserne er fortolket inden for
det sæt af medie- og samfundsteoretiske begreber,
som er skitseret i DM1 (pp. 19-23, pp. 226-227).
På denne baggrund er der lagt op til en mere prin-
cipiel metodisk og teoretisk statusopgørelse, både
om den tilgængelige viden om fortidens modtagere
og om mulighederne for videre forskning i dette
perspektiv. (Nedenfor vender jeg tilbage til mulig-
hederne for at give fremtidens medieforskere et
bedre grundlag for at analysere nutidens modta-
gere).

Selektions- og analyseprocedurer
Overvejelserne om standardværkernes status peger
videre på nogle af feltets mest principielle pro-
blemstillinger, vedrørende selektion og analyse af
empiri. På grund af deres ’serialitet’ producerer
massemedierne meget store tekstmængder. Og
store dele af disse mængder er ofte ikke bevaret
tilbage i tiden. For det første rejser dette ’over-
skud’ af materiale et særligt spørgsmål om kriteri-
erne for selektion af data inden for mediehistorien
– ud fra kronologi, samtidig relevans, prototyper,
tidligere mangler i forskningen, eller endda ’kvali-
tet’? For det andet radikaliserer ’underskuddet’ af
data spørgsmålet om ’repræsentativitet’: Kan man
eksempelvis forsvare at skrive en bestemt rekla-

megenres historie for en given periode, hvis kun
skønsmæssigt 15% af originalannoncerne er til-
gængelige, og hvis bortfaldets karakter ikke ken-
des? Skønt problemstillingen er klassisk inden for
historievidenskaben (Clausen, 1986), kan den give
anledning til nye overvejelser inden for den unge
medievidenskab, ikke mindst i lyset af den uafslut-
tede diskussion om humanistiske og samfundsvi-
denskabelige analyseprocedurer: Skal den tværfag-
lige medieforsker blive humanist i sin tilgang til
fortiden, og samfundsforsker i nutiden?

I det hele taget synes metodelitteraturen inden
for historisk medieforskning at være noget mere
begrænset end inden for en række af feltets andre
områder, muligvis fordi feltet i en etableringsfase
har været optaget af den systematiske dimension,
formentlig også fordi medierne fremstår som et så
indlysende ’samtidigt’ fænomen. Imidlertid har
også nordisk medieforskning bidraget til en op-
dyrkning af dette område (bl.a. Dahl, 1994; Drot-
ner, 1988; Gripsrud, 1994); i amerikansk sammen-
hæng har f.eks. Schudson (1991) løbende fastholdt
et historisk perspektiv; og fra filmmediets område
har Allen & Gomery (1985) fremlagt en af de mest
omfattende refleksioner om den historiske forsk-
nings videnskabsteori, med implikationer for de
øvrige medier.

Fortiden i fremtiden
Til spørgsmålet om selektion af fortidens kilde-
materialer kommer spørgsmålet om, hvordan
medieforskningen i nutiden kan forberede et ’re-
præsentativt’ grundlag for fremtidens medieforsk-
ning om det, som vil blive ’perioden omkring
årtusindskiftet’. Vi må spørge os selv: Hvilke typer
af materiale vil (måske) være relevante for en be-
skrivelse og vurdering af nutidens medier om en
eller to generationer? At svarene på dette spørgs-
mål vil være omdiskuterede, både nu og i fremti-
den, fjerner ikke behovet for at diskutere det. Man
kunne f.eks. vælge et princip om ’inklusion’: Hvis
blot én forskningsinstitution, videnskabelig ’skole’
eller interessegruppe ønsker det, bør materialet
inkluderes. Og man kunne betegne det som forsk-
ningens public service-princip: Alsidighed i kil-
derne giver – alt andet lige – større muligheder for
refleksiv forskning og en oplyst offentlighed. Hvis
kilderne skaber principiel mulighed for, at vores
samtidigt forfattede mediehistorie kan skrives om,
vil meget være nået.

Der vil være indlysende ressourcemæssige be-
grænsninger på arten og omfanget af en sådan do-
kumentation. Pointen er imidlertid, at der faktisk
er tale om reelle valg, såvel inden for forsknings-
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verdenen som inden for de bevilgende myndighe-
der, der også skal tilgodese (andre typer) museer
og arkiver. Det er almindeligt anerkendt, at histo-
rievidenskaben har haft bedst adgang til skriftlige
kilder om de øverste lag af samfundet. På et tids-
punkt, hvor ikke blot en bredere vifte af medie-
former (og bedre lagringsmuligheder), men også et
udvidet tekst- og kulturbegreb er en fastslået del af
den sociale virkelighed, ville det problematisk
ikke at inkludere f.eks. data om modtagernes brug
og oplevelse af medier og anden populærkultur i
fremtidens kulturhistoriske arkiver (se videre Jen-
sen, 1993).

Før de dør...
Endelig udgør døden en absolut grænse også for
den mediehistoriske forskning. Uanset flittig og

opfindsom anvendelse af andre kildetyper giver
udsagn fra begivenhedernes og hverdagens medle-
vende deltagere et særlig vigtigt bidrag til forståel-
sen af mediernes placering i kulturen. Det gælder
for såvel mediearbejdere og beslutningstagere som
menige modtagere, en mulighed, der i et vist om-
fang er blevet udnyttet i de andre nordiske historie-
projekter. Tilgangen er velkendt fra bl.a. oral his-
tory (Thompson, 1978).

Selvom interviews og case-undersøgelser altid
er en mulighed, er det i slutningen af 1990erne ved
at være sidste udkald for forskning om og med de
mennesker, der kan levere førstehåndserfaringer
om gennembruddet for to af dette århundredes væ-
sentligste medier, nemlig radioen og (lyd)filmen.
For stumfilmens vedkommende er muligheden
stort set forpasset; for tv er der endnu lidt tid. For-
tiden haster.
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