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11. september
En mediehistorisk en skelsættende 
begivenhed

Af Niels Ole Finnemann

D en 11. september 2001 blev det for første gang rigtigt klart for
 en bredere del af befolkningerne i verden, at internettet har 

en række egenskaber, der adskiller dette medie radikalt fra masse-
medierne, og at internettet som det eneste medie står til fri rådighed 
for civilsamfundet i al dets mangfoldighed. Mens massemedierne er 
envejsmedier, hvor få sender til mange, er nettet et flervejsmedie, hvor 
man frit kan vælge, hvem man sender til og modtager fra. Med disse 
to erfaringer som central drivkraft indledtes en overgang fra det 20. 
århundredes tv-centrerede medielandskab til det 21. århundredes 
internet-centrerede medielandskab, hvor alle andre medier, analoge 
som digitale, må relatere sig til internettet på den ene eller anden 
måde. I det følgende skildres først det overordnede perspektiv på 
mediernes rolle i historien, dernæst ser vi på tv og internet i dagene 
efter den 11. september, mens de to sidste afsnit handler om internet-
tet og den sænkede adgangstærskel til offentligheden og internettets 
betydning som medie for samfundets fælles erfaringsbearbejdning.

Medierne i historien

Mediehistorien hænger naturligvis tæt sammen med den historie, 
som medierne handler om, og som vi gerne kalder den ‘virkelige histo-
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74 M E D I E R N E S  R O L L E

rie’. For det første får vi vores viden om de fleste begivenheder i verden 
gennem medier; for det andet har medierne ikke kun betydning for 
publikum, for læserne, lytterne, seerne og brugerne. De har mindst 
lige så stor betydning for aktørerne, for dem, der sender budskaberne, 
og for kommunikationen mellem de forskellige afsendere. På den ene 
side er medierne redskaber, midler til kommunikation, hvor hvert 
medie har et sæt af fortrin og ulemper, der adskiller det fra andre 
medier. På den anden side optræder mange medieinstitutioner som 
civile, kommercielle eller statslige aktører i samfundet.
 Når vi vil belyse mediernes rolle, er der især fire forhold, der er 
afgørende:

✩ For det første har de forskellige medier hvert deres sæt af egenskaber, der 

gør dem egnede til visse former for kommunikation og mindre egnede til an-

dre. Medierne har forskellig rækkevidde i tid og i rum, de medierer forskellige 

sansespektre og egner sig mere eller mindre godt til forskellige udtryksformer. 

Mens talen er synkron (samtidig) og foregår ansigt til ansigt, er tekstens læser 

adskilt fra dens forfatter både i tid og rum (asynkron). Fjernsynet adskiller sen-

der og modtager i rum, men kan både være asynkront og synkront. Det egner 

sig imidlertid ikke til lange tekster, ligesom nogle billeder, f.eks. malerier heller 

ikke kommer til deres ret. Digitale medier integrerer de trykte mediers lageregen-

skaber med de elektroniske mediers hastighed. De har unikke hypertekstuelle, 

interaktive og multimodale egenskaber: Der kan oprettes links mellem vilkårlige 

tekststykker, man kan give muligheder for kommentarer og dialog, og man kan 

blande tekst, lyd og billede. Digitale medier kan både bruges til synkron og 

asynkron kommunikation, og med internettet kan de både bruges til offentlig 

og privat kommunikation, med en rækkevidde, der frit kan skaleres fra det lo-

kale til det globale. Hvert medie har således sit særlig genremæssige spillerum.

✩ For det andet bliver de forskellige medier institutionaliseret i samfundet på 

forskellig måde. I Skandinavien har vi f.eks. lagt stor vægt på public service-

fjernsyn efter engelsk forbillede. De amerikanske medier er hovedsagelig kom-

mercielt baserede, mens man i andre lande, som Kina, har stærkt statskontrol-

lerede medier, der begrænser ytringsfriheden. I de seneste årtier er der sket en 
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7511 .  S E P T E M B E R

voldsom koncentration i ejerskabet over medierne i den vestlige verden. I dag 

er vi også på vej væk fra distribution af faste medieenheder til fil-distribution 

og streaming, dvs. transmission, der ikke lagres på modtagerens udstyr, over 

internettet.

✩ For det tredje afhænger de enkelte mediers betydning af det samlede sæt af 

medier, dvs. den mediematrice, der står til rådighed i et givent samfund. Aviser-

nes rolle ændrede sig, da vi fik den elektriske telegraf, fordi de pludselig kunne 

bringe aktuelle nyheder fra hele verden. Deres betydning ændrede sig endnu 

en gang, da vi fik radioen og senere fjernsynet, og igen da vi fik internettet. Det 

samme sker for de andre medier, fordi vi naturligvis vælger vore medier ud fra 

de aktuelle muligheder. Vi ser i disse år tilsvarende vidtgående institutionelle 

forandringer, hvor aviserne, radio- og fjernsynsstationerne forvandles fra over-

vejende mono- eller bimediale til multimediale virksomheder og institutioner. 

Nye medier udvider ikke blot mediematricen, men giver ofte også anledning til 

ændringer i mediesystemet, dvs. den måde mediematricen bliver institutionali-

seret på i de enkelte samfund. Institutionaliseringen påvirker de enkelte mediers 

identitet og økonomi. Aviserne i dag er ikke længere kun aviser. De udbyder 

også radio, tv og nettjenester, ligesom de på nettet møder mange nye konkur-

renter, både når det gælder indholdet, hvor der er mange udbydere, og når det 

gælder annoncemarkedet, hvor især Google er blevet en indflydelsesrig aktør. 

Man kan sige, at avismedierne i dag befinder sig i en endnu uafgjort konflikt 

mellem deres identitet, der er forankret i den trykte tekst, og deres praksis, der 

består i at producere indhold på alle platforme.

✩ For det fjerde indtager nogle medier en så central rolle i samfundet, at de ikke 

blot kan sætte deres egen dagsorden, men også er nødt til at respektere, at de har 

en funktion, der rækker ud over den simple varetagelse af egne interesser. Det 

gælder for eksempel i forhold til mediernes troværdighed og dokumentariske 

forpligtelse. Det kommer blandt andet til udtryk i den klare sondring mellem 

betalt stof og redaktionelt stof og den måske mere bløde sondring mellem 

opinionsstof og nyheder. Selv om disse oplysningshensyn ofte tilsidesættes, 

virker de alligevel i nogen grad som en kritisk norm for legitimering af medi-

erne. De dømmer hinanden og dømmes af hinandens læsere. Spørgsmålet om 
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76 M E D I E R N E S  R O L L E

meddelelsens legitimitet og troværdighed er af fundamental betydning for al 

kommunikation og derfor også for alle medier.

Alle disse fire forhold er med til at forbinde mediehistorien med 
samfundets historie på en måde, der betyder, at vi ikke blot kan be-
tragte medierne som et spejl, der afbilder verden for os. Medierne er 
virksomme og aktive deltagere i fremstillingen af det, vi får at vide 
om verden, både i kraft af deres forskellige egenskaber, i kraft af den 
måde, hvorpå de er institutionaliseret, mediesystemet, i kraft af det 
samlede sæt af medier, mediematricen, og i kraft af de interesser, 
der sætter sig igennem i mediernes selektion, vinkling og rolle som 
dagsordensættende institutioner.
 Dertil kommer et femte forhold. Mens de enkelte medier har en 
bestemt rækkevidde i tid og rum, kan de meddelelser, der medieres, 
sprede sig langt videre, fordi enhver modtager kan videreformidle en 
meddelelses indhold. Det betyder også, at mediernes rækkevidde og 
betydning er uforudsigelig. Selv om alle meddelelser på den ene side 
har en konkret fysisk form, som brev, bog, avis, tv-program eller fil 
(sekvenser af bits), kan meddelelsens indhold kopieres og overføres 
til et nyt kredsløb. Det gælder enhver meddelelse, men det er også 
klart, at der er nogle former, der er sværere eller dyrere at kopiere end 
andre, og derfor nogle medier, der er bedre til at sprede budskaberne.
 Medierne har således stor, men indbyrdes meget forskellig betyd-
ning for vores kommunikation. Det er dog samtidig helt afgørende, 
at de ikke afleder opmærksomheden fra indholdet. Sproget, skrev den 
fremtrædende danske sprogforsker Louis Hjelmslev i 1943, har den 
egenskab, at det ikke vil ses. Denne gennemsigtighed er afgørende 
for opfyldelsen af kommunikationens formål; mediet må ikke tage 
opmærksomheden fra meddelelsens indhold, medmindre formålet 
er at fokusere på mediets egenskaber. Vi omtaler således også of-
test medierne i bred almindelighed som én homogen størrelse, og vi 
omtaler dem med største selvfølgelighed i bestemt form, medierne, 
som om de alle spiller samme rolle og virker på samme velkendte 
og gennemsigtige måde. At rette fokus mod mediernes prægning af 
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indholdet står således i et – permanent – spændingsforhold til at have 
fokus på mediernes indhold. Begge dele har imidlertid betydning.
 Det gælder også i forhold til mediernes rolle i forhold til den 11. 
september 2001. Medierne var der, og de spillede en betydelig, men 
indbyrdes også ret forskellig rolle for den historie, der blev fortalt, 
selv om det naturligvis ikke var medierne, der skabte den overordnede 
dagsorden.

Fra en tv-centreret til en internet-centreret 
medieverden

Tv var utvivlsomt det medie, der gav det stærkeste billede af de to 
tårne, der sank sammen i New York. Da den tredje bygning sank 
sammen nogle timer senere, var begivenheden på en måde allerede 
afsluttet. Chokket kunne ikke blive større, og mange blev først senere 
klar over, at der overhovedet var en tredje bygning, der sank sammen 
uden at være ramt af noget fly.
 At tv var det centrale medie under begivenheden, er nærmest 
selvfølgeligt; sådan havde det været siden tv’s gennembrud i midten 
af forrige århundrede. Det skyldes ikke kun, at tv kan formidle live-
billeder; det skyldes også, at disse kan ses og kommenteres igen og 
igen, som om vi alle var blevet øjenvidner. Det mønster blev imidlertid 
ikke fulgt efter den 11. september. De stærkeste billeder fra de to tårne 
blev i amerikansk tv kun undtagelsesvist vist i dagene efter. De vises 
også kun sjældent i dag, hvad der måske kan undre, når man tager 
begivenhedens betydning i betragtning. Om denne – ellers sjældne – 
tilbageholdenhed voksede ud af mediernes selvpålagte forsigtighed 
og frygt, eller der måske kom henstillinger fra de amerikanske myn-
digheder, ved vi ikke. De dominerende amerikanske tv-stationers 
nyhedsdækning den 11., 12. og 13. september 2001 kan genses på: 
http://www.archive.org/details/sept_11_tv_archive.
 Motiverne for en sådan tilbageholdenhed kan være mange. Det 
er på en måde forståeligt, hvis de amerikanske myndigheder ønskede 
at begrænse den psykologiske virkning af det hidtil mest nærgående 
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anslag mod verdens supermagt nr. 1. Japanerne nåede Pearl Harbor, 
Vietnamkrigen blev tabt, men langt væk fra USA. Nu trådte derimod 
en hidtil ret ukendt terrororganisation opfostret i samarbejde med 
USA pludselig ind på verdensscenen med et – tilmed ekstremt spek-
takulært gennemført – terrorangreb i Guds eget land, i New York. 
Ydmygelsen kunne dårligt blive større.
 Det var langtfra bare en ny Mathias Rust, der i 1987 landede sit 
lille uskyldige fly ved Den Røde Plads i Moskva på en privat fredsmis-
sion. De amerikanske tv-stationers chefer kan også selv have følt en 
patriotisk nødvendighed, selv om de amerikanske medier ikke ellers 
afholder sig fra at give udtryk for en fundamental mistillid til den 
amerikanske centralmagt. Begivenheden var så chokerende, at de 
centrale medier gik i sort.
 Selvfølgelig var sendefladen fuld og stemmerne i æteren mange, 
men de voldsomme billeder blev pakket ned og gemt væk. Det blev det 
afsluttende symbolske højdepunkt i den tv-centrerede medieverdens 
historie. Mens så godt som alle sad klinet til tv-skærmene for at se 
og høre det utrolige, begyndte man rundt omkring at vende blikket 
mod internettet med dets nye og skelsættende muligheder.
 Internettet havde i løbet af 1990’erne bredt sig fra den internatio-
nale universitetsverden til en lidt bredere kreds, der både omfattede 
entusiastiske amatører, investorer og it-entreprenører, ligesom de 
etablerede massemedier lettere modvilligt havde gjort deres forsigtige 
entré. I sidste del af 1990’erne blev især USA grebet af et veritabelt 
internet-gold rush, senere omtalt som it-boblen, der bristede i år 2000. 
Svimlende summer gik op i ingenting. Af 1990’ernes mange opsigts-
vækkende opstarts-virksomheder var det få, der overlevede, og der 
var stor usikkerhed om internettets fremtid. De gamle medier tøvede, 
hvor var pengene på nettet? De fleste medieforskere tøvede også, 
internettet var vist ikke så nyskabende, som it-profeterne påstod. 
Også it-profeterne tøvede en kende, da boblen bristede. Nu mente 
de, at internettet var blevet ‘so last year’. Det var ikke her, fremtiden 
lå, sagde de, og gik på udkig efter nye fremtidsfantasier.
 Den 11. september var det imidlertid andre spørgsmål, der optog 
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sindene, og det var netop disse brændende spørgsmål, der førte folk 
til at bruge nettet. Det gælder myndighederne, flyselskaberne, de 
berørte borgere, der havde familie, venner eller kolleger i de to tårne 
eller i de kaprede fly, og det gælder også en langt større gruppe af 
borgere i og uden for USA, der også var stærkt berørt og af den ene 
eller anden grund gerne ville følge begivenhederne tættere på, via 
e-mails, via myndighedernes og flyselskabernes net-sider, der for-
midlede den seneste viden, og via en mangfoldighed af debatsider, 
mail-lister, chatfora og community-sider. Mange nye sider opstod, 
mens begivenheden fandt sted.
 Det blev her klart for en bredere del af befolkningerne, at inter-
nettet havde en række egenskaber, der adskilte dette medie radikalt 
fra massemedierne.
 For det første blev det klart, at internettet sænker adgangstærsk-
len til offentligheden og åbner for en mere differentieret kom-
munikation. Før internettets tid kunne kun en marginal del af 
befolkningen forvente at komme til orde i den store offentlighed, 
mens det i dag er muligt for enhver, selv om det naturligvis stadig 
er vanskeligt at blive hørt. Men mindre kan også gøre det. Mens 
massemedierne kunne berette om begivenhederne i New York og 
indsamle information fra en række kilder, heriblandt også dem, 
man fandt på internettet, så kunne både myndigheder, flyselskaber, 
andre aktører og alle direkte og indirekte berørte aktører selv følge 
med på nettet og kommunikere indbyrdes for at indfri behovet for 
mere detaljeret information. Det var således ikke kun massemedi-
erne, der formidlede nyhederne til offentligheden. Myndigheder og 
flyselskaber og andre aktører gjorde det også uden om masseme-
dierne. Selv om det måske kun var tænkt til de personligt berørte 
og de særlige interesserede, var det tilgængeligt fra hele verden. 
Nettet var en ny informationskanal, der åbnede for et væld af nye 
informationsstrømme, fordi man til forskel fra massemedierne både 
havde mulighed for at få mere detaljeret information om de ting, 
man selv var mest optaget af, for at komme til orde og give udtryk 
for sine følelser og opfattelse af begivenhederne, for at deltage i 
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diskussionen.
 I dagene omkring den 11. september blev internettet brugt som 
medie for og af en mangfoldighed af interesse- og meningsfællesska-
ber, ligesom der opstod nye, situationsbestemte mødesteder. Der var 
allerede mange sådanne fora på nettet før 2001, men brugen af disse 
mødesteder er for alvor eksploderet i løbet af det følgende årti, som 
vi herhjemme kender det fra Facebook, der blev etableret i 2004 og 
i dag bruges af op mod halvdelen af danskerne. Mens amerikanerne 
har tradition for at samles i communities, har danskerne tradition for 
at samles i foreninger. Begge dele findes nu også – og somme tider 
udelukkende – på nettet.
 De etablerede massemediers monopol på adgang til offentlig-
heden er brudt, og deres betydning er svækket, men dog langtfra 
forsvundet. Internettet er således ikke en ny medieaktør, på samme 
måde som massemedierne længe har været og stadig er. Internettet 
er ikke en redigerende instans; det er ikke underlagt en bestemt ejers 
redaktionelle direktiver; det sætter ikke nogen selvstændig dagsorden. 
Her optræder tværtimod de gamle medier side om side, linket til hin-
anden og med alle mulige andre kommercielle og ikkekommercielle 
aktører. Internettet er det første medie, der står til fri rådighed for 
civilsamfundet i al dets mangfoldighed.
 For det andet blev det klart for en bredere offentlighed, at net-
tet også var et medie for personlig og privat kommunikation, især 
i form af e-mails, der den dag i dag er en af de mest udbredte 
anvendelser af internettet. E-mail har altid været en af de mest 
benyttede internet-genrer, og var det også i 2001. Da jeg hørte om 
angrebet, var noget af det første, jeg gjorde, at maile til min søn, der 
var på studieophold i Virginia, et par hundrede kilometer syd for 
Washington, hvor et fly havde ramt Pentagon. Før i tiden ville jeg 
formentlig have overbevist mig selv om, at han var langt uden for 
farezonen, og levet med det, men den blotte mulighed for at maile 
ham blev selvfølgelig brugt. Vi udvekslede nogle e-mails de dage og 
fandt ud af, at vi informationsmæssigt var nogenlunde lige langt 
væk, om end en af hans lærere havde været i Washington på dagen. 
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Det var beroligende at få e-mail tilbage. For mange amerikanere og 
andre mere direkte berørte havde e-mails naturligvis en langt stær-
kere betydning, der er dokumenteret i en undersøgelse udgivet af 
det uafhængige, amerikanske Pew Internet & American Life Project 
(http://www.pewinternet.org/).
 For det tredje blev det klart, at internettet både rækker længere 
ind i lokalsamfundene og længere ud i verden end noget andet me-
die. Nettet har en fleksibilitet, der gør, at det kan tilpasses til enhver 
situation, hvor pludseligt den end opstår. Det kræver ikke en chef-
redaktør, noget bestyrelsesmøde eller nogen overordnet beslutning 
på en direktionsgang; det kan anvendes af enkeltpersoner, blot de 
har nogle ret enkle web-betjeningsfærdigheder eller har kontakt med 
nogen, der har det. I 2000 var det lidt mere do-it-yourself end i dag, 
hvor der er mange flere gratis webservices til rådighed.
 For det fjerde åbner internettet for udviklingen af nye genrer, 
der især dannes omkring de digitale mediers unikke hypertekstuelle, 
interaktive og multimediale egenskaber. Denne udvikling omfatter 
både nye softwaregenrer som Facebook, YouTube, og det i Danmark 
kun lidt benyttede Twitter og en bredere vifte af nye fortælle- og 
fremstillingsformer. Det er et eksperimentelt område, og det er langt-
fra alle de nye genrer, der overlever, mens andre måske overlever en 
periode for igen at blive afløst af nye.
 Det er i løbet af de sidste ti år endelig også blevet klart, at nettet 
ikke blot var et nyt medie ved siden af massemedierne, men også 
omdrejningspunktet for de andre mediers udvikling og tilpasning til 
de nye informationsstrømme, der muliggøres af internettet. I årene 
efter år 2000 omdannedes avishusene, forankret i de trykte medier, 
til tværmediale medievirksomheder, mens de elektroniske medier 
begyndte at publicere tekstnyheder til internettet.
 Selv om internettet i 2001 ikke var nær så udbredt som i dag 
(knap halvdelen af amerikanerne (44 %) og 60 % af danskerne havde 
adgang til internettet i 2001 mod henholdsvis 77 % og 86 % i 2010), 
kan man således betragte netop den 11. september som en helt central 
begivenhed, der indvarslede en overgang fra det 20. århundredes tv-
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centrerede mediematrice til det 21. århundredes internet-centrerede 
mediematrice, som alle andre medier, analoge som digitale, må re-
latere sig til på den ene eller anden måde.
 Man kan ikke sige, at de gamle medier blev overflødige dengang i 
tiden lige efter den 11. september, eller at de er blevet det i dag, ti år 
senere. Tværtimod var der mange, der midt i det opståede kaos søgte 
pålidelig information fra disse medier, men mange gjorde det netop 
på mediernes websider, fordi de var løbende opdateret og nemme at 
kombinere med andre internetkilder. I de mellemliggende år er det 
også blevet tydeligt, at de gamle medier stadig har betydning for den 
daglige fælles opdatering og synkronisering af befolkningen og som 
medier for både lokale og nationale offentligheder. Det store flertal 
af danskere samles således næsten hver aften til fælles opdatering 
omkring en af de to public service-kanalers nyhedsudsendelser.

Nettet – et medie for amatør- og popkulturens 
triumf?

Internettet har indtil videre vist sig at være et medie, der er blevet dre-
vet frem af de moderne, uddannede middelklasser over hele verden. 
Det er forståeligt, da det i udpræget grad er medie for civilsamfundet. 
Man skal kunne læse for at bruge det, og man skal kunne skrive, hvis 
man selv vil til orde. Har man disse to fundamentale færdigheder, kan 
man imidlertid udbrede sig om hvad som helst og om ikke hvor som 
helst, så dog rigtig mange steder. Der knytter sig to centrale dilem-
maer til dette. For det første spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt 
at nedbryde de digitale kløfter mellem dem, der er fortrolige med at 
navigere på nettet, og dem, der ikke har adgang til eller mulighed for 
at gøre dette? For det andet, om det er muligt at undgå truslen om 
at drukne i amatørisme, dårlig kvalitet, løse rygter og viralt svirrende 
konspirationsteorier, der har kronede dage på nettet.
 Det første af disse spørgsmål må vi lade ligge i denne sammen-
hæng, fordi de digitale kløfter oftest er udtryk for andre, bagvedlig-
gende uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske forskelle i de 
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enkelte lande. Vi kan dog godt lige få nævnt, at den mest afgørende 
kompetence, man har brug for, ikke er særlige it-færdigheder, men 
evnen til at læse og skrive. Der er også brug for at udvikle navigati-
onsfærdighederne, de kildekritiske kompetencer og indblikket i de 
relevante muligheder, som internettet giver. I de seneste år ser det 
endvidere ud til, at mobiltelefonen kan blive en vigtig adgangsport til 
internettet i lande, hvor kun få endnu har adgang til pc’er og laptops, 
hvorfra de kan få adgang til internettet.
 Mens det imidlertid er muligt at forestille sig, at de digitale kløfter 
gradvis nedbrydes eller i hvert fald reduceres over tid, er problemstil-
lingen omkring amatørisme, troværdighed og kvalitet derimod per-
manent, for så vidt vi opretholder nettets karakteristiske og unikke 
åbenhed.
 Vi kan groft sagt dele kvalitetsproblemet i to dele. På den ene side 
kan man betragte nettet som amatørernes paradis, hånd i hånd med 
tidens populærkulturelle amatørisme og de seertalsdominerede og 
amatørdyrkende bedømmelsesstandarder, der præger tv- og radio-
medierne i disse år. Denne side lader vi her ligge. Amatørkulturen 
er kun et problem, når den af politikere og massemedier ophøjes til 
kulturelt dominant og normativ, mens den frie amatørudfoldelse 
på internettet snarere er udtryk for, at man nu ‘snakker’ sammen 
i skriftlig form og dyrker personlige hobbies, og således er ganske 
uskadelig. Det kan man derimod ikke bare sige om brugen af inter-
nettet til at sprede rygter og misinformation.
 Vi vil, uanset hvor veluddannet eller velopdraget befolkningen 
bliver, aldrig nå en situation, hvor den frie adgang ikke også vil blive 
brugt til at formidle dårlig kvalitet, bagtalelse, sladder, rygtedannelse, 
kriminelle aktiviteter, mobning, børnepornografi eller til udbredelse 
af spekulative konspirationsteorier, spam og hvad vi ellers kan skrive 
på listen over de konkrete resultater af forskellige menneskelige la-
ster. Ganske som vi aldrig får et samfund uden kriminalitet i det hele 
taget.
 Også her er den 11. september et skelsættende lærestykke i forhold 
til nettets betydning som forum for fælles bearbejdning af vigtige be-
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givenheder. For det første blev begivenheden fra dag ét frem til i dag, 
hvor man har fået hævn over Osama bin Laden, naturligvis diskute-
ret og kommenteret ud fra alle tænkelige synsvinkler. For det andet 
har både direkte og indirekte berørte og mange andre interesserede 
begivet sig på jagt i nettets uendelige informationsmængder for at 
opstøve mere information – hvad end motivet har været. Det fører 
ikke blot til fremdragelse af ny viden, men også til rygtespredning 
og decideret misinformation.
 I forlængelse af den kritiske diskussion af myndighedernes gø-
ren og laden har der således også udspillet sig en omfattende strid 
om, hvorvidt de amerikanske myndigheder fortalte sandheden om, 
hvad der skete. En række konspirationsteorier har set dagens lys på 
en række websider. Der findes endda en samlende portal, 911truth.
org, for alle disse konspirationsteorier, der bygger på påståede og 
reelle mangler i de officielle forklaringer. Disse sider præsenterer 
sig ofte som dokumentariske, nærmest fagvidenskabelige, de søger 
sandheden, men de arbejder med egne standarder og søger ikke deres 
materiale anerkendt i videnskabelige miljøer. Nogle af disse konspi-
rationsteorier udspringer af en sund skepsis over for myndighederne. 
Watergate var hverken den første eller sidste ‘scandalgate’. En kritisk 
offentlighed er den eneste mulighed, vi har for at navigere os fri af 
konspirationsteorierne på den ene side og det politiske magtmisbrug 
på den anden.
 Nu er konspirationsteorier jo ikke nogen ny opfindelse, og de 
kræver ikke noget internet for at overleve. De vil derfor heller ikke 
forsvinde, selv om internettet bringes under lås og slå, som det kendes 
fra Kina og andre lande. På den anden side kan det ikke afvises, at 
nettet – som nogle forskere peger på – giver særligt favorable mulig-
heder for viral udbredelse og formidling af konspirationsteorier i nye 
hypertekstuelle, interaktive og multimediale former.
 Det er således ikke ganske uden grund, at der rejses kritik af 
den frie, uredigerede adgang til offentligheden via internettet. Men 
spørgsmålet er, om ikke denne risiko for viral udbredelse af kon-
spirationsteorier og anden underlødig information er værd at tage? 
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For det første fordi det som sagt er bedre, at konspirationsteorier 
kommer frem i lyset, hvor de kan gøres til genstand for kritisk dis-
kussion, frem for at trives i det dulgte. For det andet fordi et åbent, 
ucensureret internet giver borgerne mange andre, betydelige for-
dele og i et lidt videre perspektiv også sikrer en mere pluralistisk 
offentlighed. Nettets gennembrud kom netop som en reaktion på 
en stadigt mere centraliseret og kontrolleret offentlighed som følge 
af den globale mediekoncentration, der i lande som Danmark blev 
yderligere forstærket af den socialdemokratiske presses afvikling. 
At dømme ud fra stemmetallene ved folketingsvalg har en betyde-
lig del af befolkningen – mellem 35 og 45 % – ikke længere noget 
massemedie som talerør. Mens der således i sidste halvdel af forrige 
århundrede var en tendens i retning af færre medier med et mere 
ensartet borgerligt værdigrundlag, så går udviklingen i dag i delvis 
modsat retning. Internettet har synliggjort en hidtil overset under-
strøm, der er kendetegnet ved en stærkt individualiseret mediebrug. I 
forsknings-projektet “Offentlighedens nye grænseflader” (finansieret 
af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) gennemførte vi i 
2009 en spørgeskemaundersøgelse af danskernes mediebrug. Vi bad 
bl.a. respondenterne nævne op til 5 af deres favoritsider på internettet. 
1165 respondenter svarede og nævnte i alt godt 4500 netsider. Der 
var naturligvis mange gengangere som Facebook, Google, de gamle 
mediers netsider. Men nok så overraskende var 76 % af de nævnte 
netsider kun nævnt én gang. Kun 14 % var nævnt mere end to gange. 
For de fleste respondenter udgjorde de store, populære netsteder 
således kun en mindre del af deres netbrug. Det afspejler en uhyre 
stor spredning i netbrugen, et fænomen, der ofte betegnes som den 
lange hale.
 Når det kommer til stykket, er internettet således det medie, der 
i politisk, men også i kulturel og social henseende, giver det mest 
sammensatte og komplekse billede af samfundet. Og det skyldes 
netop, at adgangstærsklen er sænket.
 De gamle medier har ikke længere monopol på adgangen til den 
store offentlighed. Her kan alle andre både kommercielle og civile 
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aktører nu selv træde frem. Denne svækkelse af de gamle mediers 
monopol har de deres egen succes at takke for. De er svækket, fordi 
stadig flere borgere føler deres – hastigt voksende – informationsbe-
hov dækket mindre og mindre.
 Det betyder ikke, at det åbne internet er sikret. Der er mange 
kræfter, der arbejder for at bringe nettet under kontrol og genind-
føre censur. I Kina og andre lande har man en sådan censur i stor 
skala. Det er for nylig kommet frem i medierne, at der også arbejdes 
med sådanne hidtil hemmeligholdte planer i EU-regi. Da Wikileaks 
for et stykke tid siden offentliggjorde en stor samling amerikanske 
regeringsdokumenter, udtrykte mange af de gamle mediers ansvars-
havende store betænkeligheder over for dette “misbrug” af det åbne 
internet. Nogle forskere taler derimod om nettet som “a fifth estate”, 
der giver borgerne mulighed for både at overvåge myndighederne og 
de gamle medier.
 Men nettet er tveægget, for mens det på den ene side åbner for 
borgernes deltagelse, bliver det også lettere at overvåge borgerne. Vi 
kan ikke bruge nettet uden at efterlade os spor, og vi har i alminde-
lighed ikke mulighed for at danne os et klart billede af, hvilke spor vi 
efterlader, fordi det også afhænger af de informationer, der indsamles 
af serviceudbyderne på internettet. Vi bliver heller ikke blot overvåget 
af de enkelte serviceudbydere, men også af adskillige myndigheder, 
ligesom nettet også i høj grad er et medie, hvor vi både overvåger og 
udstiller hinanden.
 Information kan være et farligt våben, men mediehistoriens vig-
tigste læresætninger er fortsat: ‘Don’t kill the messenger’ og ‘krigens første 
offer er sandheden’.

Den fælles hukommelse

Internettet fik ikke blot stor betydning, mens katastrofen 11. sep-
tember udspillede sig, og i tiden lige efter. Det blev også i de føl-
gende år et vigtigt medie for amerikanernes fælles bearbejdning af 
terrorangrebet. Noget ville selvfølgelig have været det samme uden 

1189_11_september_1k.indd   86 03/08/11   14.48



8711 .  S E P T E M B E R

nettet. Borgerne ville have udtrykt sig mundtligt, hjemme, på ar-
bejdspladserne, i lokalsamfundet, i telefonerne og i breve, og noget 
ville være blevet krystalliseret ud i massemedierne, magasinerne og 
bøgerne. Men intet andet medie tillod en så vidtforgrenet deltagelse 
og inddragelse, og intet andet medie tilbyder samme muligheder for 
at aktualisere det, vi kan kalde vores fælles hukommelse af arkiverede 
kilder og dokumenter.
 Det er den unikke kombination af hurtighed og vedblivende til-
gængelighed, integrationen af de elektroniske mediers hastighed 
med de trykte mediers lageregenskaber, der udgør internettets fun-
damentale berettigelse. At materialerne kan bevares og kan forblive 
tilgængelige, er imidlertid ikke en garanti for, at de også bliver bevaret 
og forbliver tilgængelige. Tværtimod. De fleste websider bliver æn-
dret, eller måske helt slettet inden for forholdsvis korte åremål. Der 
findes ikke længere ret meget originalt materiale fra begivenhederne 
omkring den 11. september 2001 på internettet. Vi har således hel-
ler ikke i dag et helt præcist billede af, hvad der faktisk foregik på 
nettet, og vi kan ikke skabe os et sådant overblik, selv om vi gjorde 
et forsøg på det. Den bedste kilde til, hvad der foregik på internettet 
i dagene efter den 11.9, findes i Library of Congress og i det ameri-
kanske internetarkiv, archive.org, der har opbygget en særlig samling 
af ‘September 11th’-webdokumenter, baseret på en hastigt iværksat 
arkiveringsindsats, der startede den 12. september 2001, og siden sup-
pleret med materialer indsamlet af andre. Historien er kort fortalt af 
initiativtagerne i Foot og Schneider 2010. Samlingen rummer et be-
skedent antal websider, ca. 2300, indsamlet mellem 12.9 og december 
2001. Dertil kommer, at der i hovedarkivet, archive.org, er yderligere 
ca. 30.000 internetsider relateret til begivenheden. Begge arkiver er 
frit tilgængelige via nettet, men materialet er af meget ujævn kvalitet.
 Det virker umiddelbart paradoksalt, at det er nødvendigt at ar-
kivere internettet, verdens største arkiv, men sker det ikke, mister vi 
ikke bare muligheden for at skrive internettets historie; vi mister også 
i stigende grad muligheden for at skrive samfundets historie. I Dan-
mark begyndte man i det små at arkivere internetmaterialer i 1998, 
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mens en mere omfattende og samlet strategi for internet-arkivering 
efter folketingsbeslutning blev sat i værk i 2005 i regi af netarkivet.dk, 
der drives af Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Alle materialer i 
arkivet stammer fra det offentligt tilgængelige internet, men arkivet 
selv er paradoksalt nok lukket for offentligheden. Man fristes til at 
hviske ‘open that gate’, for hvorfor skal danskerne ikke også have fri 
adgang til deres egen samtidshistorie?
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