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Velkommen  
 
Objektiviteten er død – tilstræbt objektivitet længe leve! 
Ph.d.-stipendiat Morten Skovsgaard fortæller om den vigtige men umulige 
objektivitet. 
 
AKTUELT & debat 
 
ABSe – fra form til font 
Mediemuseets nye designudstilling om skrift og bogstaver. 
 
Nyt fra Kustodeklubben 
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- Public service – i praksis og i fremtiden. 
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Velkommen til nyhedsbrevet. Det har været en meget stille og rolig måned på museet, når vi ser bort fra de 
medarbejdere, der har været involveret i opbygningen af særudstillingen om skriftdesign, ABSe – fra form til 
font. 
Den i sidste nummer lovede omtale af mødet i AEPM bliver rykket, da jeg endnu ikke har modtaget referatet fra 
mødet, men som tidligere nævnt, så var et af de vitale temaer, der blev behandlet på kongressen - 
spørgsmålet om grafiske museer overhovedet har en fremtid i den digitale verden, som vi befinder os i. 
Mediemuseet er pt. et af de eneste europæiske museer, der har været på forkant med udviklingen, og derfor 
kan fortælle og vise udviklingen fra runestenen, der er den tidligste form for massekommunikation og frem til i 
dag. 
Mediemuseet er netop indtrådt i et samarbejde/netværk om censur og selvcensur med en række forskere. På et 
nyligt afholdt møde fik museet knyttet en hel del gode kontakter, som vi bl.a. kan drage nytte af, når vi skal 
have opbygget den sidste del af basisudstillingen, hvor et af temaerne netop behandler disse begreber. 
 
 

Bent Rasmussen 
 

 
 

Objektiviteten er død – tilstræbt objektivitet længe leve! 

 
 

 
 
 
 
Af Morten Skovsgaard, ph.d.-stipendiat ved Center for Journalistik, SDU. 
 
 
 
Få begreber har formentlig overlevet så mange tæsk som ”objektivitet”. Efter 
detroniseringen af positivismens tro på den sande, objektive forskning har 
akademikere ad libitum kaldt objektivitet for utopia og har stået i kø for at aflive 
begrebet: Den herskende mening blev, at det simpelthen er umulig at være 
”objektiv”, hvad enten man er forsker eller journalist. Mange af de samme 
akademikere har gang på gang banket journalister oven i hovedet for deres naive tro 
på, at de via objektivitetsstandarden kan beskrive verden, som den er. 
Alligevel står objektivitet fortsat som en ledestjerne, der definerer og dominerer den 

moderne, professionelle journalistik (Patterson, 1998). Journalisterne retfærdiggør deres arbejde ved at stræbe 
efter den ”bedst opnåelige version af sandheden”, og journalisternes troværdighed klæber sig magnetisk til 
objektivitetsbegrebet. 
 
Derfor er det heller ikke mærkværdigt, at debatterne om journalistikken igen og igen handler om, hvorvidt 
journalisterne har forbrudt sig mod objektivitetsnormen og fremmet særlige interesser – ofte politiske af rød 
eller blå kulør. Der eksisterer således fortsat en forventning både blandt journalister og seere, lyttere og læsere 
om, at de nyheder, medierne bringer, er formidlet efter en objektiv standard. 
 
Det til trods er de tæsk, der er blevet objektivitetsnormen til del, ikke gået ubemærket hen over 
journalistikken. Nyere forskning viser, at en række danske chefredaktører hellere anvender begrebet ”fairness” 
end begrebet ”objektivitet”, når de skal beskrive de journalistiske standarder (Jønch-Clausen og Lyngbye, 
2007). Samtidig er vendingen ”tilstræbt objektivitet” blevet brugt til at anerkende, at verden ikke kan afbildes 
en-til-en, fordi der altid vil foregå tilvalg og fravalg af information, når en journalistisk historie – eller enhver 
anden beretning for den sags skyld – skal skrues sammen. Det indebærer en erkendelse af, at objektivitet i sin 
reneste betydning ikke er mulig.  
 
For det første tyder det altså på, at journalister har et ambivalent forhold snarere end et naivt forhold til 
objektivitetsnormen. For det andet må journalisterne overveje, hvordan objektivitetsnormen udmøntes i praksis 
i erkendelsen af, at virkeligheden ikke kan beskrives en-til-en, men at troværdigheden alligevel sikres ved at 
leve op til objektivitetsnormen. 
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Disse aspekter er dog sjældent undersøgt specielt bredt blandt journalister og slet ikke blandt danske 
journalister. Derfor har et nyt forskningsprojekt ved Center for Journalistik ved Syddansk Universitet inkluderet 
en række spørgsmål om objektivitet i en spørgeskemaundersøgelse blandt 2008 danske journalister. 
Journalisterne er udvalgt med hjælp fra Dansk Journalistforbund, som har lavet et medlemsudtræk på en 
række mediekategorier, men hvor journalister i pr-stillinger, pressefotografer og lign. er sorteret fra. 44,3 
procent af journalisterne svarede. En analyse, der sammenligner de journalister, der har svaret, med dem, der 
ikke har svaret, viser kun små afvigelser. Journalister, der har svaret, kan derfor siges at være repræsentative 
for den del af det danske journalistkorps, der arbejder med redaktionel journalistik i gængs forstand. 
Via en række resultater fra undersøgelsen vil det følgende fokusere på, hvordan journalisterne selv ser på 
professionsnormen objektivitet, og hvordan den efter deres opfattelse bør implementeres i det daglige 
journalistiske arbejde. 
 
Den vigtige, men umulige objektivitet 
I litteraturen går objektivitetsnormen igen og igen som den norm, der definerer journalistikken og giver 
professionen legitimitet (f.eks. Tumber & Prentoulis, 2005; McNair, 1998). Det billede får man bekræftet af de 
danske journalister. Journalisterne blev spurgt: Hvor vigtigt er det i dine øjne, at en journalist forsøger at være 
så objektiv som muligt? 
På en skala med syv punkter, ”slet ikke vigtigt” og ”meget vigtigt” var yderpunkterne, svarede godt 45 procent 
af journalisterne ”meget vigtigt”, knap 28 procent svarede i den næsthøjeste kategori, mens kun godt 5 
procent placerer sig i kategorierne under skalaens midterkategori (se figur 1). Der er således en massiv 
opbakning til, at journalister bør tilstræbe at være objektive, hvilket stemmer godt overens med, at journalister 
både gennem deres uddannelse, fra samfundet generelt og fra medierne mødes med en forventning om, at de 
skal agere neutralt og objektivt. De oplæres så at sige i at stræbe efter objektivitetsnormen. 
 

 
 

 
 
 
Men betyder det det så, at journalisterne betragter objektivitet som en uproblematisk standard, som de ikke 
har brug for at reflektere yderligere over? Tilsyneladende ikke. I hvert fald er mere end halvdelen af de 
adspurgte journalister enten ”enige” eller ”meget enige” i, at valg og fravalg i det journalistiske arbejde 

 Figur 1: Hvor vigtigt er det i dine øjne, at en journalist forsøger at være så objektiv som muligt? 
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betyder, at det journalistiske produkt aldrig kan blive objektivt (se tabel 1). Yderligere 25 procent er lettere 
enige, hvilket tegner et tydeligt billede af, at journalisterne ikke bare bevidstløst adopterer en opfattelse af, at 
de kan beskrive verden præcist, som den er. 
 
Som resultaterne i både figur 1 og tabel 1 bekræfter, så betyder denne erkendelse ikke, at journalisterne 
forkaster objektivitetsnormen og dens nytteværdi. Tværtimod er 61 procent af journalisterne enten ”enige” 
eller ”meget enige” i, at journalistiske metoder kan sikre en høj grad af objektivitet, og at tilstræbt objektivitet 
betyder, at borgerne kan stole på det journalistiske produkt (se tabel 1). På den måde knytter journalisterne 
også den tilstræbte objektivitet sammen med deres generelle troværdighed. I samme forbindelse er 39 procent 
enten ”enige” eller ”meget enige” i, at tilstræbt objektivitet betyder, at journalister kan forsvare sig mod kritik. 
Så uanset at journalisterne i høj grad anerkender, at objektivitet i ordets egentlige betydning, er uopnåeligt, 
stræber de efter en objektiv standard og tillægger den stor værdi som et legitimeringsredskab. 
 
 

 Andel, der svarer 
”enig” eller 
”meget enig”1) 

Valg og fravalg i det journalistiske arbejde betyder, at det journalistiske produkt aldrig 
kan blive objektivt 

53 

Journalistiske metoder kan sikre en høj grad af objektivitet 61 

Tilstræbt objektivitet betyder, at borgerne kan stole på det journalistiske produkt 61 

Tilstræbt objektivitet betyder, at journalisterne kan forsvare sig mod kritik 39 

Journalister bør afholde sig fra at være medlemmer af politiske partier 45 

Journalister bør afholde sig fra at ytre deres politiske holdninger i offentligheden 43 

Laveste N 1837 

1) På en syvpunktskala med svarkategorierne ”meget uenig”, ”uenig”, ”lettere uenig”, ”hverken uenig 
eller enig”, ”lettere enig”, ”enig” og ”meget enig” 

 
Holdninger skal der ikke skiltes med 
Så langt så godt. Men når journalisterne erkender, at objektivitet ikke er mulig i ren forstand og dog samtidig 
tillægger normen stor værdi, er det interessant at se, hvad begrebet indebærer for dem, og hvordan de mener, 
at det bør implementeres i deres daglige arbejde. 
 
Her viser resultaterne en temmelig bred konsensus om, at journalister ikke offentligt skal vise, hvilke politiske 
sympatier de har. 45 procent er enten ”meget enige” eller ”enige” i, at journalister bør afholde sig fra at være 
medlemmer af politiske partier, mens 43 procent er enten ”meget enige” eller ”enige” i, at journalister bør 
afholde sig fra at ytre deres politiske holdninger i offentligheden (se tabel 1).  
Resultaterne er interessante, fordi de alene relaterer sig til, hvad journalister kan tillade sig at signalere over 
for deres modtagere. Hvis de flager med deres politiske holdninger, har de ifølge argumentationen 
kompromitteret deres uafhængighed og objektivitet. 
 
Et godt eksempel på denne norm er, da den tidligere socialdemokratiske minister og politiske ordfører Lotte 
Bundsgaard meldte sig ud af partiet, da hun startede på journaliststudiet. Selv sagde Bundsgaard ifølge Ekstra 
Bladet, at man som journalist ikke skal skilte med, hvor man er medlem. Man skal være objektiv. Samtidig i 
Fyens Stiftstidende sagde Troels Mylenberg, den daværende leder af Center for Journalistik på Syddansk 
Universitet, hvor Lotte Bundsgaard studerede, at ”hun viser, at hun vil være journalist med hud og hår, og at 
hun tager sin nye profession så alvorligt, at hun vil gøre meget for at undgå potentielle interessekonflikter.” 
Det tyder således ikke på, at det er et pludseligt skifte i politiske holdninger, der udløste udmeldingen, men 
snarere udskiftningen af profession, hvilket udløser et bifald fra en af de ansvarlige for at uddanne nye 
journalister til professionen. 
 

Tabel 1: Aspekter af objektivitet 
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Den samme form for ræsonnement ligger bag, når 65 procent erklærer sig ”meget enige” eller ”enige” i, at 
journalister bør afholde sig fra at være medlemmer af foreninger, de dækker i deres daglige arbejde. Her 
rykker spørgsmålet blot en tand tættere på det daglige arbejde end de to forrige udsagn, journalisterne tog 
stilling til, hvilket udløser en endnu højere andel af svar i de to kategorier, der afspejler den største enighed. 
 
Det interessante i den sammenhæng er, at selvom journalisterne ikke finder det betimeligt, at journalister ytrer 
deres politiske holdninger offentligt eller indløser medlemskab til et parti eller en forening, må man formode, at 
de stadig har politiske holdninger. Derved er det signalværdien, der er vigtig, da holdninger ikke bliver 
elimineret, blot fordi man ikke råber dem ud fra hustagene eller troligt betaler sit girokort til (parti)foreningen. 
 
Balancegang og fakta, tak 
Via yderligere spørgsmål er journalisternes holdning til, hvordan objektivitetsnormen bør implementeres i det 
daglige arbejde, undersøgt. Det fremgår klart af tabel 2, at journalisterne vægter højest at høre alle sider i en 
sag og stille lige kritiske spørgsmål til alle parter samt at verificere fakta snarere end lade sig nøje med 
subjektive udlægninger af fakta fra kilder. Det tyder på, at objektivitet i journalisternes optik i høj grad handler 
om nogle håndværksmæssige metoder, der bliver en substitut for den umulige objektivitet, når den ”bedst 
opnåelige version af sandheden” skal rapporteres. Det betyder også, at det er disse metoder, der i høj grad 
retfærdiggør at bevare objektivitet som en væsentlig professionsnorm uanset, hvad man så måtte kalde den 
(Wien, 2004). 
 
 
 
 
 
 

 Middelværdien 
på en syv-
punktskala (0-
6)* 
 

Andel, der 
svarer “meget 
enig” 

‘Ingen subjektivitet’ 
God journalistik tillader ikke, at journalisters egne holdninger påvirker 
præsentationen af et emne. 

3.7 19 

‘Balance’ 
God journalistik gengiver på en fair måde alle holdningerne i en sag. 

5.2 47 

‘Kritisk balance’ 
God journalistik kræver, at der stilles lige kritiske spørgsmål til alle 
sider i en sag. 

5.2 48 

‘Hårde fakta’ 
God journalistik går bagom parternes synspunkter og forholder sig til 
de konkrete fakta i sagen.  

5.3 49 

‘Værdidom’ 
God journalistik gør klart, hvilken side i en sag der har den bedste 
position. 

1.5 2 

Laveste N 1859 1859 

 
 
Betyder det så, at journalister generelt har opgivet tanken om, at man kan adskille ”objektive” fakta og 
”subjektive” vurderinger og holde sig til det første i den klassiske nyhedsjournalistik? Måske ikke helt. 
I hvert fald understreger resultaterne også, at journalisterne er af den overbevisning, at de skal undlade at 
vurdere, hvilken side i en sag der har mest ret. Det opfattes tilsyneladende som en overskridelse af grænsen 
mellem objektivitet og subjektivitet, hvis man begiver sig i kast med det. Samtidig støtter journalisterne, om 
end mere moderat end spørgsmålene om balance, kritisk balance og hårde fakta, at journalisterne ikke lader 
deres egne holdninger påvirke deres produkt. Den lavere score tyder på en erkendelse af, at man ikke kan 

Tabel 2: Journalisternes objektivitetsopfattelse 
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vaske alle holdninger af sig i brusebadet, inden man går på arbejde, og at det derfor er utopisk fuldstændigt at 
tro, at man kan undgå en påvirkning fra egne holdninger eller værdier. Redskabet er således at ty til 
journalistiske metoder, der ifølge journalisterne selv kan sikre en høj grad af objektivitet i produktet (se tabel 
1). 
 
Den opblødte objektivitetsnorm 
Undersøgelsen bekræfter overordnet set et paradoks. Objektivitetsbegrebet i absolut forstand er lagt i graven 
af både akademikere, journalister selv og formentlig også befolkningen generelt. Men alligevel lever 
objektivitetsnormen i bedste velgående som en journalistisk standard. Den indebærer partipolitisk og 
interessemæssig uafhængighed, balance i det journalistiske produkt og en vægt på verificerede fakta. Dermed 
ser objektivitetsnormens indhold ikke ud til at være stort ændret, siden pressen frigjorde sig fra partierne, og 
public service radio og tv blev indført. Arvegodset er der stadig, men retorikken har ændret sig.  
 
Objektivitetsnormen har ligget i blød og er blevet til ”tilstræbt objektivitet” eller ”fairness”, og selvom der stadig 
kan findes referencer til objektivitet, vil de færreste i dag vedkende sig at abonnere på begrebet i absolut 
forstand. Det interessante er, at opblødningen er sket i et forsøg på at manøvrere uden om kritikken af, at 
journalistikken er domineret af et naivistisk ideal, men samtidig holde fast i nogle surrogater for objektivitet, 
som kan skabe legitimitet. Ræsonnementet synes at bygge på det intuitive argument, at nogle beretninger er 
mere sande end andre og dermed en afvisning af den rene relativisme. 
 
Journalistikken og dens objektivitetsnorm står over for udfordringer. Nogle argumenterer for, at 
mediemarkederne bliver mere fragmenterede eller nærmere segmenterede (f. eks. Hjarvard, 2007; Schultz, 
2007), hvilket skulle bevirke en journalistik tilpasset målgruppens (politiske) holdninger og mindre fokus på 
objektivitet. Internettets eksplosive fremvækst har samtidig åbnet for borgerjournalistik, blogs og små 
selvstændige nyhedssider, hvor skribenterne i mindre grad forholder sig til objektivitet som en afgørende norm. 
Nogle gange bliver den tværtimod afvist. 
Men indtil videre er konklusionen på baggrund af denne undersøgelses resultater, at nok er objektiviteten død, 
men den tilstræbte objektivitet længe leve. 
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AKTUELT & debat 
 

Debatten om de røde lejesvende i Danmarks Radio ebbede stille og roligt ud. Den sidste udsendelse skulle 
belyse de blå lejesvende i DR. Det skete blandt andet ved, at Lisbeth Knudsen (tidligere nyhedschef i Danmarks 
Radio) fortalte, at hun havde modtaget en afpresnings-sms fra Venstres tidligere politiske ordfører og ikke 
mindst medieordfører, Jens Rohde, i hvilken han truede Danmarks Radio på bevillingerne i den nye medieforlig, 
der var ved at blive forhandlet på det tidspunkt.  
En lignende sms skulle ligeledes være sendt til generaldirektør Kenneth Plummer, der dog ikke var helt klar i 
spyttet, da Jakob Rosenkrands konfronterede ham med dette i tredje udsendelse, og heller ikke tog tydelig 
afstand fra denne form for kommunikation og politisk indblanding. Seerne blev faktisk efterladt med det 
indtryk, at Danmarks Radios ledelse havde givet efter for den borgerlige regerings pression, og det er jo en 
meget usmagelig indgriben i den frie presses arbejdsvilkår. Disse Berlusconi metoder hører ikke hjemme hér i 
landet, og det er uanset - om det er røde eller blå politikere, der vil påvirke en public service-stations 
sendeflade ved at diktere, hvad der er godt fjernsyn eller ej.  
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Dønningerne fra de røde lejesvende lå og skvulpede et par dage i Emil Holms Kanal, så kom Borgen på 
skærmen, og der var meget delte meninger om DR´ s stort anlagte dramaserie om det politiske liv bag 
Christiansborgs tykke mure.  
 
Ud over spinatfuglenes positive og negative 
kommentarer og langt over en million seere hver 
uge, så har serien affødt en række menings-
tilkendegivelser fra politikere og medieforskere.  
 
De tidligere udenrigsministre Mogens Lykketoft og 
Uffe Ellemann-Jensen var inviteret i Aftenshowet 
for at kommentere/vurdere ”Borgen” efter den 
første episode.   
De var begge rørende enige om, at det politiske 
spil, som der vises i dramaserien – intet har med 
virkeligheden at gøre.  
Uffe Ellemann sagde afslutningsvis, at det hele er 
og bliver en god gang underholdning, som han 
glæder sig til at følge, men som altid - når 
Danmarks Radio laver store produktioner, så kan 
man ikke høre, hvad der bliver sagt, dette koncept  
er ligesom blevet et must for DR.  
Nyd det for hvad der er, sagde Uffe Ellemann, 
hvilket Mogens Lykketoft tilsluttede sig.  
 
”Den røde fløj bliver hyldet i Borgen”, udtaler Søren Espersen (DF) til Ekstra Bladet. Samtidig tog Søren 
Espersen tråden op fra de netop afsluttede udsendelser om de røde lejesvende, da han i Ekstra Bladet luftede 
sin generelle utilfredshed med Danmarks Radio, der altid portrætterer de borgerlige som mistænkelige 
bonderøve, alkoholiserede kriminelle og ultrakonservative, der kun vil have penge til militær og motorveje.  
Denne form for DR-drama er så udbredt, at Søren Espersen i Ekstra Bladet, kalder dette for ’Kaj Holger-
syndromet’, med henvisning til Krønikens Kaj Holger, som viste sig at være en gemen borgerlig patriark.  
Det kunne - bare en gang imellem - være skønt at se en pædofil SF´er i en DR-dramaserie, siger Espersen til 
Ekstra Bladet.  
 
 
TV2 slettede et indslag med statsministeren fra arkivet, som viste Lars Løkke Rasmussen fra en mindre 
flatterende side, med den begrundelse at TV2 selv var skyld i Lars Løkke Rasmussen tændte fuldstændig af 
foran kameraet.  
Her er beviset for, at TV2 er blå lejesvende, der udelukkende går den borgerlige regerings ærinde. Det var 
nogle af de første reaktioner fra offentligheden, da det kom den for øre. Politiken erfarede, at TV2´s 
medarbejdere var stærkt utilfredse med den vagthavende redaktionschef Mikkel Hertz´ beslutning om at slette 
optagelserne for tid og evighed.  
Til Politiken har flere medarbejdere udtalt, at det er et angreb på TV2´s journalistiske integritet, og at de er 
stærkt fortørnede over beslutningen, og flere frygter, at tv-stationen har ladet sig presse til ikke at bruge 
klippet, skriver Politiken.  
Denne frygt skyldes, at redaktøren for ’Mogensen & Kristiansen’, Ulla Østergaard, tager kontakt til 
Statsministeriet, hvor hun beklager episoden på parkeringspladsen/undskylder TV2-journalistens opførsel over 
for Lars Løkke Rasmussen. Det skal samtidig nævnes, at Ulla Østergaard, der ikke har noget med 
nyhedsredaktionen at gøre, er tidligere spindoktor for statsministeren, og at hun er gift med skatteminister 
Troels Lund Poulsens nuværende spindoktor, skriver Politiken.  
Statsministeriets pressesekretær bekræfter overfor Politiken, at man er blevet ringet op af Ulla Østergaard, 
men at Statsministeriet under ingen omstændigheder har lagt nogen form for pres på TV2 for ikke at bruge 
eller slette klippet med den rasende Lars Løkke Rasmussen.  
På Politikens spørgsmål om det er i orden, at den eneste kontakt, der er imellem TV2´s ledelse og 
Statsministeriet, er Lars Løkkes tidligere spindoktor, svarer redaktionschef Mikkel Hertz, at det ser han ingen 
problemer i, og at han har fuld tillid til, at Ulla Østergaard ikke blander nogen interesser sammen. Til gengæld 
er der andre på TV2, der absolut ikke er enige i dette. TV2´s bestyrelse ser nu på sagen.  
 
 

DR1 / 26.09.10 / 20:00  
Foto: Agnete Schlichtkrull / Foto ID: 36478869 
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Danmarks Radios generaldirektør, Kenneth Plummer, løb med overskrifter og spalteplads den sidste uge af 
oktober, da han for at beskytte sit privatliv for at blive udstillet i Kurt Lassens bog, Plummer - summen af 
kardemommen, forsøgte at bestikke forfatteren til bogen ved at udlevere fortrolige oplysninger om sine 

modkandidater til jobbet som generaldirektør i 
2005 samt at fremsætte injurierende 
beskyldninger mod de to tidligere DR-direktører 
Lisbeth Knudsen og Lars Vesterløkke for at føre et 
kreativt regnskab.  
 
Kenneth Plummer trådte efter nogle dages 
betænkningstid tilbage som generaldirektør for 
DR på baggrund af skandalen, og beklagede 
overfor offentligheden, at han havde opført sig 
dumt. 
 
Dette har i sagens natur haft en voldsom 
mediebevågenhed, da både Lisbeth Knudsen og 
Lars Vesterløkke var stærkt fortørnede over disse 
beskyldninger. Kenneth Plummer sendte dog med 
nogle dages mellemrum de to tidligere direktører 
en undskyldning for sine udtalelser. Dog 

fastholder han overfor Lisbeth Knudsen, at forretningsgangen i DR Nyheder ikke var helt ren i kanten, skriver 
Politiken.  
 
Debatten bølgede frem og tilbage omkring Plummers person, hans gyldne håndtryk på lang over 6 millioner 
kroner, der forargede rigtig mange mennesker, og i fagkredse handlede debatten især om journalist og 
forfatter Kurt Lassen, havde brudt kildebeskyttelsesreglen.  
"Man bryder ganske enkelt ikke fortroligheden med kilderne. Fortrolighed kan ikke gradbøjes, medmindre man 
selvfølgelig er ovre i kriminelle forhold eller ting som er afgørende for samfundet, og der er vi langtfra i dette 
tilfælde, hvor der er tale om temmelig ligegyldige oplysninger," siger erhvervskommentar Jens Chr. Hansen, 
Berlingske.  
Til sidstnævnte var eksperterne ikke enige, men en af Danmarks førende pressejurister, Oluf Jørgensen fra 
Journalisthøjskolen, gav udtryk for, at det var så vigtigt et materiale Kurt Lassen havde fået fat i, at han skulle 
bryde fortrolighedsprincippet og offentliggøre materialet, fordi det var af samfundsmæssig vital betydning. På 
den anden side er mange journalister stærkt foruroliget over, hvordan man de i fremtiden skal kunne arbejde 
med en kilde og få dennes fortrolighed, når kilden ikke længere kan føle sig sikker på, om han eller hun er nu 
også vil holde sit fortrolighedsløfte, og ikke vil videregive navnet på kilden.  
 
Ifølge bestyrelsesformand Michael Christiansen, så vil man stille og roligt finde en ny generaldirektør, det har 
ikke hastværk, det vigtigste er, at vi får fundet den rette person til jobbet, siger bestyrelsesformanden. 
Samtidig har bestyrelsen konstitueret direktør for DRs juridiske politiske sekretariat Maria Rørbye Rønn som 
generaldirektør. 

 
Bent Rasmussen 

 

 
 

Udstillinger 
 

ABSe – fra form til font 

16. oktober 2010 – 23. januar 2011 

 
 
En omfattende arbejdsproces 
 
At designe skriftfonte kræver en lang uddannelse. Man skal have viden om en række områder som font-
teknologi, skrifthistorie, formgivning og optik. 

DRs nu forhenværende generaldirektør Kenneth Plummer  
Foto: Lars Schmidt / Foto ID: 2883471  
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Skønhed og harmoni i en skrift opnås gennem en balance mellem det, som er den positive form (>det sorte<) 
og den negative form (>det hvide<). Dvs. luften omkring selve bogstavet og - ikke mindst – imellem 
bogstaverne, der skal danne ord og linjer. 
 
Og grænserne mellem det sublime og det knapt så sublime kan være hårfine og have betydning for, om en 
skrift opnår succes på markedet eller ej. 
 
Det er en omfattende proces at designe skrift, fra de første skitser og forsøg til den færdige font, hvor hver 
variant til brug med det latinske alfabet skal rumme over 600 tegn. 
 
Punktnedslag 
I udstillingen kan du se nogle af de problemstillinger, der knytter sig til at skabe en digital skrift. 
 
Udstillingen er til dig, som ikke har en særlig viden om skrifter og fonte, men som alligevel i dagligdagen møder 
dem gennem brug af computeren eller som modtager af skriftlige meddelelser – hvad enten det er på papir 
eller skærm. 
 
Udstillingen viser også bogstaver anvendt som kunstnerisk udtryk. 
 
Udstillingen forudsætter ingen særlig viden om skrifter og typografi, og vil heller ikke prøve at forklare alle 
forhold om skriftdesign. Vi har valgt at foretage en række punktnedslag og har gjort os umage for at beskrive 
arbejdet med skrift og fonte, så forhåbentlig alle kan få udbytte af at se udstillingen. 
 
Vi håber, du får øjnene op for fænomener, som du normalt ikke går og tænker over eller lægger mærke til, 
skriver udstillerne. 
 
 
De tre udstillere er: 
 

   

Henrik Birkvig. 
Grafisk designer MD. 
Udannelsesleder i Grafisk Design på 
Mediehøjskolen i København.  
Fagligt speciale: skrift og typografi. 

 
Ole Søndergaard. 
Uddannet skiltemaler og grafisk 
designer, medlem af Designrådet. 
Studeret grafisk design på Kunst-
akademiet 1961-64. Egen grafisk 
tegnestue fra 1972. 
 

Morten Rostgaard Olsen. 
Uddannet teknisk tegner samt grafisk 
designer på Danmarks Designskole. 
Startede egen tegnestue i 2001, 
hvorfra han primært arbejder med 
udvikling af skrifttyper. 
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Nyt fra Kustodeklubben 

 
På vegne af Kustodeklubben har vi modtaget følgende fra Erling Struve: 
 
 

Fredag den 15. oktober fyldte en af veteranerne på Grafisk Museum, nu Danmarks Medie-
museum, Henry Ravnsborg, 85 år. 
 
Henry, som har været med lige fra museets start, har sit virke som papirmager, et job som 
har gjort ham kendt i det ganske land og folk fra papirindustrien har ofte gjort brug af Henry, 
når der skulle vises, hvordan man lavede håndgjort papir på gammeldags facon. 
 
Han er en bestemt, men hyggelig og afholdt formand for kustodeforeningen og han benytter 
enhver lejlighed til at samle de ca. 25 kustoder, der er i foreningen, til festlige sammen-  

                          komster.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
Henry ses her i gang med papirfremstilling på Mediemuseet 

 
 

 

 
 

Invitation 
 

Danmarks Mediemuseum og Odense Typotekniker Klub indbyder dig med ledsager til reception i anledning af 
bogudgivelserne Maskinsætteren, hvori Bruno Harald Gottlieb Ditzel fortæller om et langt liv på arbejds-
markedet og Bogtrykkeren, hvor Clausen Buch beretter om sit liv som bogtrykker i Niels Ebbesens by. 
 
 

Lørdag den 13. november kl. 10.00 
 

på Mediemuseet, Brandts Torv 1, Odense. 
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Nyt til reolen 
 
 

Public service 
– i praksis og i fremtiden 

 
Erik Nordahl Svendsen (redaktør) 
 
 
 
Det meste fjernsyn og radio, vi ser og hører, er public service fra DR, 
TV2 og TV2-regionerne. Medie-service til offentligheden. Produceret til 
og betalt af befolkningen som et grundlæggende element i 
demokratiet, for TV2/Danmarks vedkommende af reklamer. 
 
Lever nyhederne fra TV2 og DR op til demokratiets krav? 
Er de formidlet, så vi kan bruge dem? 
Er sproget brugbart? 
Hvad synes danskerne om nyhederne fra TV2 og DR? 
Hvordan er nyhederne under valgkampe? 
Er der et dilemma mellem den skarpe konkurrence om seerne og 
politikernes lovgivning om public service? 
Er journalisternes opfattelse af professionalisme løsningen? 
Er der tilfredsstillende adgang til at klage? 
Hvilke tanker har seerne overhovedet om public service? 
Hvordan er det med alle de nye medier og public service? 
 
 

Konkurrencen med private og rent kommercielle medier er til diskussion. EU spiller i høj grad med på dette felt 
- er det alligevel mere op til os selv, end vi tror? 
 
Alle disse væsentlige spørgsmål og flere til har en række danske forskere undersøgt de seneste år. Essensen i 
deres analyser, opdagelser og betragtninger finder du i denne bog. 
 
Bogens bidragydere er:  
Anker Brink Lundf * Roger Buch * Oluf Jørgensen * Frands Mortensen * Henrik Søndergaard * Jonas Nygaard 
Blom * Hans-Henrik Holm * Kate Kartveit * Flemming Svith * Erik Albæk * David Nicolas Hopmann * Claes de 
Vreese. 
 
 
Erik Nordahl Svendsen (red.), Public service – i praksis og i fremtiden, 245 sider, 298,- kr. 
Forlaget Ajour. 
 
 
 

 
 
 

 

PLUMMER – Summen af kardemommen 

Kenneth Plummer er generaldirektør for Danmarks Radio på sjette år. Hvordan han er nået så langt i DR og 
karrieren i det hele taget, er ikke blot et spørgsmål, men også genstand for stor undren hos adskillige 
medieiagttagere og tidligere kolleger på chefgangene i DR. Tidligere kolleger i den forstand, at de enten har 
fået nok af Kenneth Plummer eller er blevet ofret i hans taktiske dispositioner for at opretholde magten som 
Danmarks vigtigste medieperson. For det ligger ligesom i titlen. 
Generaldirektøren i Danmarks Radio bestemmer, hvad vi ser i TV, hører i radioen eller læser på nettet. Eller er 
manden bag den stillingsbeskrivelse, der har størst indflydelse på vores medieforbrug og vaner. 
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Eller var det kulturministeren, der gerne ville bestemme, hvad vi 
skulle se, da den daværende af slagsen, Brian Mikkelsen, var 
hovedmanden bag regeringens angivelige ønske om en 
generaldirektør af egen eller mere harmløs støbning i stolen. En 
dansk-amerikaner, der kunne sin managementsnak og 
businessretorik. Nogle kalder det talk the talk. Andre sår for alvor tvivl 
om Kenneth Plummers evner til at walk the walk. 
 
I Summen af kardemommen, som er et af Plummers foretrukne 
udtryk, kommer vi med langt ind på direktionsgangen og så tæt på 
magtens centrum, man overhovedet kan komme. Ikke kun igennem 
navngivne og anonyme kilder med stor indsigt i ledelsesforholdene i 
Danmarks væsentligste kulturinstitution. Men også igennem Kenneth 
Plummers eget forsøg på at præge og styre historien om sig selv. 
 
”PLUMMER – Summen af kardemommen” er en journalistisk biografi 
om en mand med magt over mennesker og medier. 
 
 
 
Kurt Lassen, PLUMMER – Summen af kardemommen,  

260 sider. – Bogkompagniet. Pris: 249, 

 
 

 
 

 
 
 

Det sker på BRANDTS 
 

Program for november 2010: 
   
 
Den 4. nov.: Kl. 14.00 ”Kasper Bonnén” – Kunsthallen Brandts 

Kunsthallen Brandts præsenterer den første store udstilling i Danmark med 
billedkunstneren Kaspar Bonnén født 1968. Mere markant end de fleste af dette 
århundredes kunstnere har Kaspar Bonnén udforsket næsten alle medier – fra 
maleri og skulptur til installationen og videoværket og videre til mur- og 
digterkunst. Udstillingen vil rumme ældre og nye værker. 
Rundvisning ved Inspektør Lene Burkard. Entré 50,00 kr. 
 

Den 11. nov.: Kl. 14.00 ”ABSe” – Danmarks Mediemuseum 
Udstillingen sætter fokus på vores skriftsprogs historie, og på nogle af de 
fænomener og udfordringer, en skriftdesigner i dag står overfor, når han eller 
hun skal designe en moderne digital font.  
Næsten alle bruger i dag computerprogrammer, der rummer mange forskellige 
skrifter og fonte. Og de fleste har da også nogle favoritter. Men hvad bestemmer 
vores valg? 
Rundvisning ved Inspektør Flemming S. Nielsen. Entré 40,00 kr. 

 
Den 18. nov.: Kl. 14.00 ”Danmark Under Forvandling” – Museet for Fotokunst 

Danmark under forvandling er et stort anlagt fotokunstnerisk og kulturhistorisk 
projekt, hvor nogle af Danmarks bedste fotografer skaber et billede af Danmark 
fra 2008 til 2009.  
Projektet skærer en skive i tiden og skildrer land og by skabt på de æstetiske, 
idémæssige og visuelle præmisser, som fotografiet giver. 
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Rundvisning ved Guide Marianne Ager. Entré 40,00 kr. 
 

Den 25. nov.: Kl. 14.00 ”Kasper Bonnén” – Kunsthallen Brandts 
Kunsthallen Brandts præsenterer den første store udstilling i Danmark med 
billedkunstneren Kaspar Bonnén født 1968. Mere markant end de fleste af dette 
århundredes kunstnere har Kaspar Bonnén udforsket næsten alle medier – fra 
maleri og skulptur til installationen og videoværket og videre til mur- og 
digterkunst. Udstillingen vil rumme ældre og nye værker. 
Rundvisning ved Guide Stine K. Madsen. Entré 50,00 kr. 

 
 
 

Nb. Der er ingen kunstrunde i december og januar 
 
 
 
Bemærk: Institutionerne på Brandts tager entré i forbindelse med Kunstrunden. 

 
Medlemmer af Kunsthallen Brandts Venner, Mediemuseets Venner og Museet for 
Fotokunsts Venner har dog gratis adgang til Kunstrundens rundvisninger på 
Brandts. 

            De kan få yderligere information på tlf.  65 20 70 11 og www.brandts.dk 
 
 

 


