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FORORD

Forord

Digitale kommunikationsteknologier har aner langt tilbage i historien. 
Telegrafen kan f.eks. kaldes et digitalt medie. Den elektriske telegraf  og 
morse-koden blev udviklet i 1830’erne. Den optiske telegraf  (hvor man 
signalerer vha. visuelle signaler) har aner helt tilbage til antikken. Som et 
systematisk udviklet netværk rækker den optiske telegraf  tilbage til 1792, 
hvor Claude Chappe og hans bror fi k sat 556 stationer op i Frankrig, der 
kunne kommunikere over en strækning på 4800 kilometer. Dette system 
blev brugt til militære og nationale formål frem til 1850’erne.

Når man i dag taler om digitale teknologier, taler man imidlertid som 
regel om teknologier, der er centreret omkring elektronisk halvledertek-
nologi. Disse teknologier har siden slutningen af  det 20. århundrede gjort 
enorme fremskridt – både på et teknisk, et praktisk og et intuitivt plan. 
Dette har medført, at de har fået en enorm udbredelse og på godt og ondt 
spiller aktivt ind i vores dagligdag. Med de nye teknologier er det blevet 
muligt at kommunikere og interagere på hidtil usete måder. Dels kan vi 
kommunikere på en nem måde over store afstande. Dels kan vi kommu-
nikere på nye måder over små afstande.

Målet med denne antologi er at se på, hvad der sker mellem mennesker, 
når de digitale medier kommer “imellem”. Teknologier til kommunikation 
giver en række muligheder, som vi kan bruge eller lade være. De indehol-
der hver især en række begrænsninger, som vi kan lade os frustrere eller 
inspirere af. Og de indeholder muligvis en række farer, som vi kan ignorere, 
lade os skræmme af  eller lade os udfordre af.

Udgangspunktet for antologien har været, at de digitale medier er et 
socialt faktum i vores samfund. Selvom medierne således i en vis forstand 
er uomgængelige (i det mindste i en overskuelig fremtid), er det ikke dermed 
sagt, at vi ikke kan forholde os aktivt og formende til hvordan medierne 
spiller ind i samfundet. De digitale medier har uden tvivl medført en række 
gevinster. Dette bør imidlertid ikke medføre, at vi bliver blinde over for de 
nye problemer, der også kan følge med i slipstrømmen.

Derfor har vi bedt en række personligheder fra forskellige områder af  
den danske kultur om at forholde sig til, hvordan de digitale medier spil-
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ler ind på deres felt. For at sikre en sammenhæng mellem bidragene har 
vi bygget det op på den måde, at vi har stillet ét overordnet spørgsmål til 
hver af  bidragyderne, som vedhæftes hver artikel. Disse spørgsmål er tænkt 
som nedslag i bidragydernes fagområder i håb om at vække til refl eksion 
hos både forfatter og læser. Det har således været målet med spørgsmålene 
– og de efterfølgende artikler – at vise, at de digitale teknologier stiller os 
over for en række udfordringer, hvor der ikke er nemme løsninger. For 
at skabe en fælles ramme omkring de mere refl ekterende artikler har vi 
inviteret Niels Olof  Bouvin til at give et historisk rids over teknologiens 
udvikling.

Vi har stillet følgende spørgsmål:

Hvordan tages de tekniske muligheder i anvendelse? (Niels Olof  Bouvin)
Hvor er udtrykkets placering i den digitale kunst, mellem 0 og 1? (Peter 

Bastian)
Hvilken betydning har den digitale kommunikationsteknologi haft for magtba-

lancen i verden? (Knud Vilby)
Har den digitale kommunikationsteknologi bragt en større afstand ind i de 

sociale relationer? (Johannes Andersen)
Hvilken betydning har den digitale teknologi haft for den demokratiske offent-

lighed? (Henrik Kaare Nielsen)
Hvilken betydning har kommunikationens digitalisering for den kritiske dialog? 

(Ejvind Hansen)
Metatopien – stedet som ikke bliver? Har pull-strategierne en chance over for 

push-strategierne? (Tor Nørretranders)
Er den digitale kommunikationsteknologi en udfordring eller en ressource i 

læringssituationen? (Mie Buhl)
Hvilken betydning har kommunikationsteknologien for selvdannelsen? (Maria 

Virhøj Madsen)

Antologien er altså tænkt som en refl eksionsbog. Efter endt læsning skal 
man ikke forvente at sidde tilbage med en “nu har jeg forstået det”-følelse. 
Målet er snarere, at læseren bliver opmærksom på, at der er mere mellem 
mennesker, end man umiddelbart skulle tro. Og at en vedblivende påmin-
delse om dette er en nødvendig forudsætning for, at medierne bruges på 
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en måde, der giver plads til anerkendelse af  brugernes indbyrdes ligheder 
og forskelle.

Når vi kommunikerer med hinanden, er det fordi vi har – eller ønsker 
at have – et mellemværende med hinanden. Der er et ‘værende’ mellem 
os. Hvad sker der, når dette værende kommer på digital form? Bliver vores 
mellemværende så også digitalt? Eller sprænger den menneskelige kreativitet 
den digitale ramme og nedbryder den digitale karakter af  mediet? Svaret på 
disse spørgsmål fi ndes ikke. Men det gør spørgsmålene. God læselyst.

Ejvind Hansen Danny Kreutzfeldt Inge Sylvestersen



10

NIELS OLOF BOUVIN

Hvordan tages de tek-

niske muligheder i an-

vendelse?



11

KOMMUNIKATION GENNEM TIDERNE

Kommunikation gennem tiderne

Niels Olof  Bouvin

Kommunikation har altid været central i al menneskelig aktivitet, og siden 
skrivekunsten har teknologi spillet en afgørende rolle i at forme denne 
kommunikation. Med skrivekunsten blev information mobil over tid og 
rum. Dels kunne man nu overlevere nedskreven information på tværs 
af  generationer; man kunne også sende beskeder, meddelelser etc. fra en 
person til en anden, uden at disse personer behøvede at mødes. Dette re-
volutionerede samfundene, og gjorde det muligt at have sammenhængende 
administrative strukturer over store områder.

Skrivekunsten undergik over de næste årtusinder ikke de store ændrin-
ger – man udviklede nye medier at skrive på (såsom papyrus, pergament 
og papir), der gjorde det skrevne materiale billigere eller mere håndterligt, 
men det var først med trykkekunsten (først opfundet af  kineserne og siden 
af  Gutenberg), at der for alvor kom gang i mulighederne for at sprede 
persistent information til et stort publikum.

Brevskrivning er en overordentlig gammel disciplin, der sandsynligvis 
har eksisteret næsten lige så længe som skrivekunsten selv. Skønt man med 
breve (afhængigt af  budbringeren) kunne bringe nyt til fjerne steder, var der 
stadig tale om et medie, der ikke var velegnet til massekommunikation, da 
man var afhængig af  det enkelte brev, der ikke let kunne reproduceres.

Med trykkekunsten blev det muligt at generere mange identiske kopier 
af  et manuskript. Der krævedes stadig en vis investering i sætning af  ma-
nuskriptet, men herefter kunne man simpelt og relativt billigt producere 
kopier efter behov. Dette medførte en opblomstring af  ikke blot mængden, 
men også bredden, i det producerede materiale.

Det var omkring dette tidspunkt, at det blev muligt for den enkelte at 
kunne henvende sig skriftligt til et større publikum, f.eks. ved udgivelsen 
af  pamfl etter og de første aviser. Man var imidlertid stadig afhængig af  de 
begrænsninger, som knyttede sig til det trykte ord: Man var nødt til fysisk 
at overbringe teksterne.

I de næste århundreder arbejdede man på at udvikle metoder til at sende 
meddelser hurtigere, end man kunne fl ytte en tryksag. Såfremt beskeden 
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var ganske simpel, kunne man anvende bavne eller røgsignaler. Korte be-
skeder kunne sendes (forudsat at man vidste, at man ville sende beskeden 
i forvejen) med brevdue. Før den elektriske telegrafi  udviklede man den 
optiske telegraf, eller semafortjenester, hvor man kunne signalere fra et 
tårn til et andet, og på den måde sende beskeder. De første succesrige 
systemer blev opstillet i slutningen af  det attende århundrede i Frankrig, 
Sverige og England, heraf  var det mest kendte designet af  Chappe-brød-
rene i Frankrig. Semaforerne led under en række problemer – tårnene 
skulle nødvendigvis bygges inden for synsvidde af  hinanden; alle tårnene 
skulle være bemandede med opmærksomme operatører, hvilket øgede 
omkostningerne; og endelig fungerede systemet ikke i dårlig sigtbarhed 
eller om natten. Selv med disse problemer var systemet en succes, og blev 
anvendt dels til militære formål (Napoleon drog stor fordel af  at kunne 
kommunikere langt hurtigere end sine modstandere), dels til merkantile 
formål (såsom ankomsten af  handelsskibe).

Det var dog først med den elektriske telegrafi , at udviklingen for alvor 
tog fart. Skønt samtiden frygtede, at den elektriske telegraf  var mere sårbar 
end den optiske, da man let kunne klippe den ubevogtede ledning over, var 
fordelene så store, at den elektriske telegraf  hurtigt blev altdominerende. 
Den elektriske telegraf  har mange opfi ndere, men den mest succesrige af  
disse var utvivlsomt Morse og det lige så vigtige morsealfabet. I løbet af  en 
kort årrække blev de befolkede dele af  kloden forbundet vha. den elektri-
ske telegraf, og det muliggjorde en revolution i kommunikation. Telegrafi  
var, målt med dagens standard, både langsomt og dyrt, men i forhold til 
skibsbårne breve naturligvis et gigantisk fremskridt. Telegrafi  blev over 
årene udskiftet med telefoni, der dog stadig var afhængig af  kabler. Med 
Marconi indførtes den trådløse telegrafi , senere kendt som radio, hvilket 
endnu engang nedsatte de logistiske udfordringer ved kommunikation 
over store afstande, og som med introduktionen af  radiomodtagere i det 
almindelige hjem for første gang muliggjorde øjeblikkelig massekommuni-
kation. Med disse elektroniske medier kunne man over radioen henvende 
sig til folket, hvis man havde en radiostation, og den enkelte kunne med 
telefonopkald komme i kontakt med andre personer, der besad telefoner. 
Disse medier havde stor betydning, og betød en vældig effektivisering inden 
for f.eks. erhvervslivet, samt hidtidig usete tiltag inden for den politiske 
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propaganda, men det var først med internettet, at det for alvor blev muligt 
for den enkelte at henvende sig til et stort publikum.

Det tidlige internet

De tidligste computere havde karakter af  rene regnemaskiner, hvor man 
udnyttede maskinens overlegne evne til at håndtere store numeriske bereg-
ninger. Med tiden udvikledes anvendelsen af  computere til også at hånd-
tere administrative opgaver, såsom regnskaber, løn- og skatteberegninger 
osv. Skønt computerne altså excellerede som regnemaskiner, var de ikke 
til megen nytte som kommunikationsredskaber – hertil var de stadig for 
store, eksotiske, dyre og monolitiske.

I slutningen af  tresserne påbegyndtes et projekt, der skulle vise sig 
særdeles afgørende, idet man i USA startede ARPANET. Formålet med 
ARPANET var at koble computere (store maskiner ejet af  store virksomhe-
der, universiteter og andre forskningsinstitutioner) sammen i et redundant 
netværk, således man kan kunne foretage robust kommunikation mellem 
de tilsluttede maskiner. Dette projekt, der senere ville blive kendt som 
internettet, var i de tidlige halvfjerdsere et rent amerikansk projekt, men 
efterhånden blev fl ere lande koblet på netværket.

Med ARPANET var grundlaget for at bruge computeren som kom-
munikationsredskab i egen ret på plads – man havde en række maskiner, 
som kunne kommunikere indbyrdes. I de tidlige år var folk som Douglas 
Engelbart banebrydende i deres udvikling af  systemer, der gjorde det muligt 
at distribuere vidensarbejde over ARPANET. Det store potentiale indsås 
tidligt – således blev den første e-mail sendt i 1971, og halvfjerdserne så 
skabelsen af  nu velkendte teknologier som chat, mailinglister og nyheds-
grupper. Skønt basisteknologien altså var til stede på dette tidspunkt, var 
der ikke som sådan tale om et samfundstransformerende gennembrud, da 
antallet af  brugere var alt for lavt til, at nogen kritisk masse kunne opnås. 
Indtil begyndelsen af  halvfemserne fandtes langt hovedparten af  internet-
tets brugere på universiteterne og de største virksomheder. Blandt disse bru-
gere var den dominerende anvendelse af  internettet e-mail. Diskussionsfora 
blomstrede i form af  mailinglister og nyhedsgrupper. Spil begrænsede sig 
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hovedsageligt til MUDs (Multi-User Dungeons), en tekstbaseret forløber 
til spil som Everquest og World of  Warcraft.

Skønt fi rserne ikke var en tid, hvor internettet var alment kendt, var 
digital kommunikation ikke desto mindre i sin vorden. Dette foregik over 
telefonnettet med personlige computere og modemer, hvormed folk 
koblede sig til Bulletin Board Systems (BBS). Disse BBS’er opererede 
typisk på hobbybasis, hvor én bruger ad gangen kunne koble sig på BBS-
maskinen. Begrænsningen med den enkelte bruger var naturlig, da et BBS 
ikke kunne understøtte fl ere brugere ad gangen, end indehaveren af  det 
enkelte BBS havde telefonforbindelser og modemmer. Dette betød dog 
ikke, at der ikke var social interaktion på mindre sites – brugere kunne 
efterlade beskeder til hinanden på boards, og mange BBS’er understøttede 
FidoNet, hvormed beskeder kunne sendes (over telefonnettet) fra BBS til 
BBS. Med FidoNet havde man et verdensomspændende e-mailnet, men 
brugerne var hovedsageligt entusiaster og hobbyister, og FidoNet opnå-
ede som sådan ikke den store udbredelse. Den begrænsede appeal til den 
almindelige borger bundede i fl ere ting – dels var det relativt dyrt; det var 
ganske teknisk at sætte op og anvende; og endelig var den kritiske masse 
af  brugere ikke til stede – medmindre man havde specifi kke interesser, der 
blev diskuteret på disse boards, var der som sådan ikke noget incitament 
til at komme online.

Det var først med World Wide Web, skabt af  Tim Berners-Lee og 
andre ansatte på kerneforskningsinstituttet CERN, at internettet blev til 
allemandseje. WWW var i første omgang tænkt som et system, der hoved-
sageligt skulle løse et konkret infrastrukturproblem på CERN, men det 
udviklede sig hurtigt til at blive drivkraften bag den såkaldte internetrevo-
lution. De første web-sider dukkede op i begyndelsen af  halvfemserne. 
Simple websider er enkle at skrive, og da den grundlæggende software bag 
WWW var gratis og let tilgængelig for systemadministratorer, blev der i de 
første år af  halvfemserne opsat mange webservere på universiteter og store 
fi rmaer verden over. De første webbrowsere var tekstbaserede og svære 
at gå til, men med introduktionen af  Mosaic-browseren var den alment 
tilgængelige grafi ske webbrowser, som vi kender den i dag, født, og denne 
browser og alle senere direkte efterkommere, såsom Netscape Navigator 
og Microsoft Internet Explorer, gjorde WWW let tilgængeligt for den al-
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mindelige bruger. Med læserne fulgte interessen i at kunne nå disse læsere 
fra annoncører og andre fi rmaer, og således startede kommercialiseringen 
af  internettet. Dette skete ikke uden protester fra “den gamle garde”, der 
havde brugt internettet i de mange år, hvor det var naturligt forbeholdt 
en teknisk og akademisk anlagt elite, men disse protester druknede snart 
i mængden af  nyankomne og de ressourcer, som deres ankomst bragte til 
internettets infrastruktur.

Siden er internettet vokset eksplosivt, og hovedparten af  befolkningen 
i den udviklede verden har i dag adgang til internettet. Væksten er hoved-
sageligt sket i kraft af  WWW, der radikalt har ændret mulighederne for den 
enkelte mht. at komme ud med sit budskab til et større publikum. Med 
WWW kunne mange af  de problemer, der havde knyttet sig til tidligere 
tiders publikationsteknikker, løses. Udgifterne til reproduktion og distri-
bution er i dag så reducerede, at de fl este mennesker kan publicere til hele 
den internetforbundne verden uden omkostninger overhovedet. Såfremt 
man ønsker yderligere kontrol, kan man, for begrænsede midler, købe sin 
egen hosting eller evt. sætte en webserver op i sit eget hjem.

Digital kommunikation på internettet

Den grundlæggende kommunikationsservice på internettet er e-mail. Som 
teknologi kan e-mail spores tilbage til tresserne, og e-mail var i mange år 
en af  de største fordele ved at være forbundet til internettet. Det var dog 
først med den almindelige udbredelse af  internettet, at e-mail for alvor 
kom ud til en stor del af  befolkningen. E-mail har haft en stor betydning 
og har i mange sammenhænge elimineret almindelige breve, såvel som fax. 
Med den udbredelse er der også opstået fænomener, der var ukendte før 
internettet blev allemandseje, herunder specielt fænomenet spam. Spam er 
uønskede kommercielle e-mail, der på den ene eller anden måde forsøger 
at få modtageren til at købe et produkt, afsløre sine bankoplysninger eller 
på anden måde eksponere sig for udnyttelse. I volumen udgør spam en 
meget stor del af  den udsendte e-mail, og dette har gjort det nødvendigt at 
anvende e-mail-fi ltrering for at undgå at drukne i spam. Da spammerne til 
stadighed ændrer deres udsendelser for at omgå fi ltrene, er disse i konstant 
udvikling. Med spam har man et glimrende eksempel på, at den forsvin-
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dende omkostning ved digitalt at henvende sig til (mange) andre også har 
en bagside, idet de kriminelle elementer bag spam med meget begrænsede 
omkostninger kan udsende deres spam til millioner af  brugere. Skønt 
svindel og pyramidespil ikke var ukendte i brevskrivningens tidsalder, var 
de forbundne udgifter en begrænsende faktor. Da det næsten er gratis at 
sende mail, kræves der blot positive svar fra en forsvindende brøkdel af  
modtagerne, for at foretagendet er profi tabelt.

Tekstbaseret kommunikation mellem enkeltindivider begrænser sig 
ikke til e-mail – en meget stor del af  den digitale kommunikation foregår i 
dag ikke over traditionelle internet-forbundne computere, men over mo-
biltelefoner i form af  sms (Short Message Service). Sms var oprindeligt 
tænkt som et medie, der kunne anvendes af  telefonteknikere i forbindelse 
med fejlretning i felten, men har vist sig at være en overordentlig populær 
kommunikationform – meget mere end nogen forudså. Sms har en række 
fordele i forhold til e-mail og anden digital kommunikation: Den er umiddel-
bar, modtages automatisk og, vigtigst, er altid til rådighed, da de fl este altid 
har deres mobiltelefon på sig, hvorimod de ikke nødvendigvis er udstyret 
med et internetforbundet apparat. Samtidig med sms er IM (Instant Mes-
saging) blevet overordentlig populær. IM har mange af  de samme attraktive 
egenskaber som sms, og ulempen ved at skulle bruge en computer for at 
kunne kommunikere er ofte ikke til stede, da mange mobiltelefonoperatører 
tilbyder integrerede løsninger. Disse kommunikationsformer har en umid-
delbarhed, der har gjort dem særdeles populære, og i omfang overgår de 
utvivlsomt e-mail som foretrukket kommunikationsmiddel blandt mange 
yngre brugere. Allerede for et par år siden viste undersøgelser, at e-mail 
af  unge i Korea blev betragtet som noget kun gamle mennesker havde 
tid til, og denne tendens er også på vej i Danmark. E-mail er langsomt og 
omstændeligt, hvorimod IM og sms er øjeblikkelige.

Blogging

Foruden rent logistiske hensyn tilbyder WWW en række unikke fordele 
i forhold til konventionel forfattervirksomhed. Det er langt enklere at 
foretage litteratursøgninger og inddrage materiale givet søgemaskiner, der 
indekserer de massive mængder af  informationer på WWW. Det er simpelt, 
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givet det indsamlede materiale, at knytte tekster og andet materiale sam-
men, således at læseren, uden at have adgang til et veludstyret bibliotek, 
kan følge referencer og selv søge yderligere information. Dette gælder, 
hvad enten den forfattede tekst er af  faglig karakter eller beskæftiger sig 
med aktuelle temaer.

Den mest tilgængelige metode for den enkelte at komme til orde på 
WWW er ved at oprette en personlig blog. Den mest koncise defi nition af  
en blog er en webside, der indeholder en række indlæg sorteret i omvendt 
kronologisk orden, således at det nyeste indlæg står øverst. Disse indlæg 
har typisk én eller ganske få forfattere, og læserne kan tilføje kommentarer 
til de enkelte indlæg. Dette har vist sig at være et overordentligt fl eksibelt 
format for alskens publicering. De tekniske muligheder har åbnet op for 
selvpublicering i en uhørt grad. Hvor man tidligere skulle være velha-
vende, særdeles dedikeret eller samarbejde med ligesindede for at udgive 
et tidskrift eller andet værk, kan man i dag i løbet af  fem minutter og 
uden omkostninger opsætte en blog, der kan tilgås fra hele verden. Som 
resultat fi ndes der i dag millioner af  blogs, med læserskarer der rangerer 
fra ingen til millioner, og omhandlende alle tænkelige emner. Årsagerne til 
at bloggere skriver er lige så varierede som de emner, de vælger at skrive 
om. Nogle skriver for at holde familie og venner ajour med hændelser i 
deres private liv, andre skriver politiske analyser, udgiver deres bedste op-
skrifter, anmelder de seneste fi lm, mobiltelefoner, etc., etc. Læserskaren er 
tilsvarende varieret, både i størrelse og sammensætning – nogle blogs har 
næppe nogen læsere, hvor andre har millioner. Nogle blogs har meget aktive 
læsere, der er en essentiel del af  bloggens værdi, idet deres kommentarer, 
diskussioner og indsigt ofte er hovedattraktionen ved sitet, snarere end de 
nyheder, der måtte blive postet – disse danner blot udgangspunkt for de 
derefter følgende diskussioner.

WWW er overordenligt stort, og det er i praksis umuligt for en enkelt 
person at følge med i udviklingen inden for selv snævre fag- og interes-
seområder. Dette er imidlertid en opgave, der kan løftes i fl ok, og netop 
denne aktivitet er en af  de store attraktioner ved mange succesrige blogs. 
Læserne opdager nyheder, trends og andet interessant, og henleder blogejer-
nes opmærksomhed herpå. De mest interessante ting (undertiden udvalgt 
ved stemmeafgivelse blandt aktive læsere) kommer på forsiden, og man 
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kan således ved at følge få, centrale blogs inden for et givet område holde 
sig selv ajour med udviklingen. Denne destillation af  WWW udi specifi kke 
emnegrupper og den heraf  følgende specialisering af  læserskaren kan, 
når den fungerer, være en stor hjælp for den enkelte. Den kan naturligvis 
også være en voldsom distraktion, da der som regel altid sker et eller andet 
spændende inden for ens interesseområder!

Blogging har vist sig at være vigtig i en række sammenhænge, hvor 
specielt politiske bloggere har været aktive deltagere i samfundsdebatten 
i f.eks. USA. Ligeledes er betydningen af  bloggere blevet illustreret ved 
den forfølgelse, som systemkritiske bloggere udsættes for i repressive 
regimer. En sådan undertrykkelse er forventelig, da bloggere igennem 
deres publikationsmetode sætter sig uden for de censurmekanismer, der 
normalt kan gøres gældende over for konventionelle medier. Accepten af  
blogs som valide nyhedsmedier har i lang tid været tøvende fra de etab-
lerede nyhedskanaler – dette er et område, hvor den norske avis Verdens 
Gang har været banebrydende i sin direkte anvendelse af  sine læsere som 
reportere, og ved at lade tusindvis af  læsere skabe deres personlige blog 
på Verdens Gangs servere.

Social networking

Skønt blogging udgjorde et stort skridt for mulighederne for selvpubli-
cering, er udviklingen ikke stoppet dér. Megen blogging kan ses som et 
hovedsageligt socialt fænomen, hvor bloggere opbygger sociale netværk 
ved at kommentere og linke til hinandens sider. Dette behov tilgodeses i 
høj grad af  mere specialiserede websider såsom Facebook eller MySpace, 
som også tjener som bloghosts, men som er fokuserede på netværket 
mellem medlemmerne. Navnlig Facebook og MySpace er blevet vældigt 
populære, dels som personlige sider for den enkelte, men også som sites, 
hvor musikgrupper kan komme i forbindelse med deres fans, og hvor 
amerikanske præsidentkandidater er nødt til at være til stede for at kunne 
appellere til ungdommen.

Med kombinationen af  de sociale netværk og forskellige IM-services 
har den digitale kommunikation bevæget sig i en ny retning, hvor formålet 
ikke længere er at forfatte tekster for andre, men i højere grad at kom-
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munikere den enkeltes aktiviteter. Disse tiltag, der samlet betegnes som 
“presence protocols”, dækker en række teknologier, der samlet søger at 
skabe et rum af  delt opmærksomhed mellem deltagerne, således at man 
konstant kan holdes orienteret (såfremt man måtte ønske det) om, hvad 
andre laver, hvor de er, hvilken musik de lytter til osv. Som sådan er disse 
systemer et spejlbillede på dommedagsvisioner om Big Brother og over-
vågningssamfundet, idet det er den enkelte, der frit vælger på denne måde 
at udstille elementer af  sit liv.

Wikipedia

Hvor blogging og social networking typisk er den enkeltes selvudtryk, har 
WWW også været udgangspunkt for en række kollaborative initiativer, 
klarest udtrykt i fænomenet wiki. Hvor bloggen typisk kun tillader ejeren 
at skrive nye indlæg, er en wiki i princippet åben for alle. Ikke alene kan alle 
skabe nye sider på en wiki, de kan også ændre sider oprettet af  andre. Som 
sådan er wikien én stor, kollaborativ tekst, hvor alle kan komme med deres 
bidrag. Umiddelbart ville man forvente, at et system, der i dén grad er frit, 
ville være uhyre sårbart over for vandalisme, da folk altså uden problemer 
kan ændre på siderne efter behag. Det er imidlertid ikke tilfældet, da det 
også er nemt at gå tilbage til tidligere udgaver af  en given tekst, således 
at eventuelt hærværk med lethed kan gøres ugjort. Ud fra den grundlæg-
gende idé at lade brugere af  et system tilføje, rette og bygge videre på det 
eksisterende, er en række på mange måder revolutionerende websites groet 
frem. Bannerføreren for wikien er Wikipedia, et internationalt projekt rettet 
mod at skabe en åben og gratis encyklopædi af  samme kvalitet som ansete 
leksika. Wikipedia opstod ud af  et projekt med tilsvarende planer, men 
hvor bidragyderne udelukkende var eksperter. Eksperters tid er imidlertid 
en begrænset ressource, specielt når de forventes at arbejde gratis, og 
dette projekt strandede. Ud af  asken voksede Wikipedia, der ikke kræver, 
at bidragyderne er certifi cerede eksperter. Imod hvad man måske kunne 
forvente, er det siden projektets start lykkedes at skabe en overordentlig 
imponerende encyklopædi tilgængelig på mange sprog. Forfatternes indsats 
er frivillig, og kvaliteten af  opslagene vedligeholdes af  en stor gruppe af  
frivillige redaktører, foruden at det naturligvis står enhver frit for at rette 
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fejl. Wikipedia er ved fl ere lejligheder af  tredjepart blevet favorabelt sam-
menlignet med veletablerede encyklopædier og fremstår i dag som et af  
de primære eksempler på, hvad der er muligt, og hvad et internet-baseret 
projekt er i stand til, hvis det tiltrækker tilstrækkeligt mange dedikerede 
frivillige. Et projekt som Wikipedia er interessant, dels naturligvis på grund 
af  kvaliteten af  det producerede, men i endnu højere grad på grund af  
den proces, der har gjort det muligt at skabe et så godt produkt uden en 
egentlig central redaktion. Så længe de forskellige redaktører og andre af  
Wikipedias frivillige gør deres indsats tilfredsstillende, kan arbejdet med at 
bygge videre synkroniseres på en måde, der havde været utænkelig uden 
internettet. Der har naturligvis været eksempler på misbrug, både fra folk, 
der har manipuleret med artikler, og fra frivillige, der urimeligt har udnyttet 
deres privilegier, men disse tiltag modsvares af  en tilsvarende lyst hos andre 
til at kunne påpege fejl og mangler, og indtil videre har Wikipedia formået 
at bevare balancen. Wikipedia er et internationalt projekt med versioner 
på forskellige sprog, heriblandt en dansk.

Tegn for fremtiden

Med de ovenfor beskrevne tiltag har vi i dag en situation, hvor vi har be-
væget os langt fra det oprindelige problem med at kunne kommunikere 
over afstand. Nær-øjeblikkelig massekommunikation er i dag triviel og åben 
for alle med internetadgang. Publicering af  manuskripter og tanker er et 
givet privilegium, og mediet har bevæget sig videre, således at den enkeltes 
selvudtryk nu kan foregå øjeblikkeligt, til en vilkårlig detaljeringsgrad og til 
et potentielt globalt publikum. Skønt mængden af  tilgængeligt materiale 
med disse teknologier er vokset eksplosivt, er kvaliteten ikke nødvendigvis 
fulgt med, da elimineringen af  forhindringerne ved publicering naturligt 
har medført, at alle kan publicere, hvad enten deres bidrag er interessant 
eller ej. Hvor det i middelalderen var bemærkelsesværdigt at eje et dusin 
(håndskrevne) bøger, har alle i dag adgang til informationsmængder langt 
større, end nogen nogensinde har haft før, og dette medfører, at dagens 
udfordring ikke er at have eller udveksle information, men på effektiv vis 
at kunne søge i, udvælge af  og begrænse den overvældende tilgængelige 
datamængde.
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På den ene side har vi ‘social networking’-fænomenet, hvor den enkeltes 
mere eller mindre narcissistiske selvudtryk kan komme frit til orde for et 
utvivlsomt varierende publikum. På den anden side har vi massive kol-
laborative fænomener som Wikipedia, som mod alle forventninger virker, 
og som demonstrerer, at det er muligt at skabe store og relativt velordnede 
informationsmængder baseret på manges arbejde. Skønt mængden og 
dermed uoverskueligheden af  information vokser med antallet af  brugere 
på internettet, ser vi samtidig, at disse brugeres aktiviteter også kanaliseres 
over i at skabe orden og overblik – ganske vist ofte kun over relativt små 
interesseområder, men denne tendens til spredning og samling giver al-
ligevel håb for fremtiden. Teknologien har udviklet sig eksplosivt og har 
i dag elimineret mange af  de oprindelige udfordringer forbundet med 
kommunikation. Tilbage står, at det fortsat er menneskets vidensarbejde, 
der er det centrale, og dét som, summeret op over hele internettet, fortsat 
vil gøre digital kommunikation til et stadigt rigere medie.




