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Medierne i en virtuel verden 
En virtuel verden – noget der ligner en virkelig verden - er et socialt system, hvor al kommunikation formid-
les elektronisk, fordi medlemmerne udelukkende er forbundet af digitale medier. 

Teori 
For at forstå og beskrive samfundsudviklingen efter 1970’erne opstillede den 
franske sociolog Jean Baudrillard1 fra midten af 1970’erne tre historiske 
der2

Det pre-moderne samfund, som Baudrillard opfatter som opbygget omkring 
symbolske værdier. 
Det er befolkningens tro på symboler som religionen, konge eller kejsermag-
ten, der former deres samfundsopfattelse og selvforståelse. Er man fattig, så er 
det guds vilje! Og det accepteres også, at magten er på meget få hænder. De-
mokrati er et ukendt begreb. 
 
Det moderne samfund, som Baudrillard beskriver som opbygget omkring pro-
duktion. I denne periode formes befolkningens samfundsopfattelse og selvfor-

ståelse af deres rolle i produktionsprocessen. En fabriksarbejders selvforståelse rummer bl.a. opfattelsen af 
at være undertrykt eller udnyttet. 
Denne epoke er analyseret af alverdens sociologer, antropologer og filosoffer. Mange, også Baudrillard har 
analyseret samfundsforholdene i denne periode ud fra marxistiske teorier. Han mener nu, at det moderne 
samfund var kapitalismens og borgerskabets epoke, hvor arbejderne blev udnyttet, men at denne sam-
fundsmodel nu er erstattet af den postmoderne epoke. 
 
Det post-moderne samfund, som Baudrillard fremstiller som et samfund opbygget omkring ”Simulation

: 

3”. 
Baudrillard ser på forholdet mellem simulation og virkelighed, og den pointe han ønsker at understrege er, 
at simulationen har overtrumfet virkeligheden. 
En fortolkning af Baudrillards opfattelse kan beskrives i en simpel model4

                                                           
1 Jean Baudrillard (29. juli 1929 - 6. marts 2007) var en fransk sociolog, kulturteoretiker og filosof. Hans værker er ofte blevet til-
knyttet postmodernisme og poststrukturalisme. 
 

. Når ”reality” erstattes af ”simula-
tion” skaber det en kædereaktion, hvor den simulation der er trådt i stedet for virkeligheden nu ikke skaber 
andet end mere simulation. 
 
Simulation blandt befolkningen og i medierne 
Medierne afspejler i deres mange reality programmer, som ikke skal 
forveksles med ”virkeligheds programmer”, Baudrillards pointe, at 
befolkningen i stadig højere grad foretrækker simulation - En virtuel 

2 Stanford Encyclopedia og Philosophy: Jean Baudrillard  
First published Fri Apr 22, 2005; substantive revision Wed Mar 7, 2007 
http://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/ 

3 Simulation er en imitation af noget virkeligt, tingenes tilstand eller en proces. At simulere er at lade som om, forstille sig, foregive, 
skrømte. Den store Danske Encyklopædi. Gyldendal 2004. 
Baudrillard definerer simulation som "en udvikling af modeller af virkeligheden uden oprindelse eller realitet: en hyperrealitet." Og 
det er netop i USA, han mener at finde den højeste grad af hyperrealitet. 
 
4 http://www.usp.nus.edu.sg/cpace/theory/Mobius/sim.real.html 
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verden - end virkeligheden.  
Når vi ser nyheder på TV foretrækker mange underholdning frem for oplysning. Derfor er studieverdens 
udstråling og underholdende optræden så vigtig. Konsekvensen af denne medieudvikling er, at virkelighe-
den mister status, eller vurderes som mindre væsentlig, i takt med at simulation (og herunder rubricerer jeg 
reality-programmer) optager en stadig større plads i vores kultur eller hverdag. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et andet nøglebegreb i Baudrillards teori er ”hyperreality5

 

” (noget der ligger over det reelle/virkelige). Ud-
trykket beskriver et samfund præget af ”simulation”, hvor ”tegnenes rolle” har erstattet den betydning 
menneskets placering i produktionslivet havde i det moderne samfund. 
 
Det postmoderne samfund er hyperrelt – derfor skaber forlystelser og underholdning, information og 
kommunikationsteknologi oplevelser, der er mere intense og medrivende end scenerne i det almindelige liv 
samt de normer, der strukturerer det almindelige liv. 
Hvis forlystelserne i Tivoli eller TV-sportens dramaer opleves som mere virkelige end virkeligheden … så 
betyder det, at normerne fra den hyperreelle verden også kommer til at kontrollerer menneskers tanker og 
adfærd, mener Jean Baudrillard. 
I den postmoderne verden flygter individet fra ”the ”desert og the real”” og ind i den ekstase der kan findes 
i computerens og mediernes hyperreelle verden. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Stanford Encyclopedia og Philosophy: Jean Baudrillard 

TEGN 
I det post-moderne samfund er det ”tegn” der definere menneskers sociale place-
ring.  

”I vores perception træder virkeligheden så at sige i baggrunden til fordel for "simu-
lakrer" (et af Baudrillards nøgleord) dvs. skinbilleder eller tegn, som illuderer hen-
visningen til virkeligheden1.” 
 
I et informationssamfund, hævder Baudrillard, dominerer medierne vores oplevelse 
af virkeligheden. Medierne formidler tegn og billeder, som bestemmer vores men-
neskelige relationer, mode, kunst, musik o.s.v., fordi de bliver opfattet som ægte – 
selvom de reelt erstatter den virkelige virkelighed. 
Som det er illustreret i modellen, så genbruges tegnene og de skaber nye tegn i en 
selvforstærkende simulerings proces. 
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Er det ikke netop virkeligheden, der afspejles i reality-programmer! 

I starten var Reality-tv en tv-genre, hvor menneskers umiddelbare handlinger ("virkeligheden") styrede 
programmets indhold. Det begyndte i 1990'erne med programmer bygget op omkring autentiske optagel-
ser, ofte amatørvideoer af fx ulykker. Den første succes-serie hed Liv eller død (Rescue 911). 
 
Men succes’en fik Tv-producenterne til at styre ”virkeligheden” ind i nogle faste rammer, som de mente 
ville skabe en endnu mere spændende virkelighed, selvom der stadig var tale om almindelige mennesker. I 
Robinson Ekspeditionen (på dansk TV fra 1998->) sendes deltagerne (”helt almindelige mennesker”, der er 
nøje udvalg af professionelle castere) til en øde ø. Det hele filmes – man censurerer slet ikke påstår Tv-
producenterne – det seerne oplever er ”helt almindelige mennesker” kamp for at overleve og vinde den 
store slutpræmie! 
 
Big Brother, Paradise Hotel, X-faktor, Talent 2009->, Ønskehaven, Luksusfælden, Vild med Dans, Livet er 
fedt, Baren, Modeljagten, Popstars, Harem… Fælles for alle de reality-programmer, som i de seneste år har 
domineret mediebilleder er, at der i alle tilfælde gennemføres en så intensiv casting, at det ikke mere har 
mening at tale om almindelige mennesker umiddelbare handlinger. Man kan fx gå videre i X-faktor af pri-
mært to grunde: At man er pinligt umusikalsk men underholdende, eller at man reelt har talent. 
Et andet gennemgående element er, at Tv-producenterne skal sikre sig, at ”seerne kan spejle sig selv i del-
tagerne”! 
 
Virkeligheden er en god historie  
Det er Tv-stationernes kamp om attraktive seere og reklamekroner, der i det seneste tiår har ført til skabel-
sen af tv-genren, Reality-tv, som i talrige varianter har holdt sit indtog over det meste af kloden. 
 
Reality-koncepter, der umiddelbart kan versioneres til andre sprog og forhold, er blevet en milliardforret-
ning på det internationale tv-marked. I Danmark er det især de kommercielle kanaler, der har investeret 
massivt i reality-programmer. 
 
Den satsning har båret frugt i form af flere især unge seere, som netop er det segment annoncørerne fore-
trækker. Indirekte har det så tvunget fx DR til også at satse på reality, for taber man seerandele, så risikerer 
man, at folketinget skærer i licensen. 

EN FIKTIV VERDEN 
Ved begyndelsen af USAs krig mod Irak benyttede den amerikanske filminstruktør Mi-
chael Moore sin takketale for modtagelsen af en Oscar til at rase over præsident Bush: 
"Vi lever i fiktive tider", råbte han, "hvor vi har fiktive valgresultater, som medfører valget 
af en fiktiv præsident. Vi lever i en tid, hvor vi har en mand, der sender os i krig af fiktive 
grunde."1 
 
Efter den første Irak-krig i 1991 udgav Baudrillard et essay med den overraskende titel 
"La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu" (Golfkrigen fandt ikke sted).  
Pointen var, at krigen ikke fandt sted andre steder end i medierne. 
Det var et forsøg (endnu et) på at få os til at åbne øjnene for mediernes store og ofte 
manipulerende betydning for vores oplevelse af virkeligheden. 
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Reality-tv tiltrækker ikke blot flere seere, programmerne er også relativt billige at producere. Og de kom-
mercielle kanaler har sjældent nogen blomstrende økonomi. 
 
Det er altså krav fra annoncørerne og økonomiske trængsler, der er årsagen til at Reality-tv dukker op. År-
sagen er ikke den mere individualistiske tidsånd med fokus på mig, mig og mig. Det mener i hvert fald pro-
fessor i Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet, Stig Hjarvard. 
Den vurdering er dog alt for enkel, og ser helt bort fra de sociale og individuelle faktorer, der skaber seere, 
som er parat til at efterspørge Reality-tv. Seerne der ønsker at spejle sig selv i de mennesker der deltager i 
programmerne! 
  
 
Fascination af det almindelige  
Tidligere var det udelukkende de kendte – kongelige (og de adelige), politikere, sportsfolk, skuespillere, 
rockstjerner mv., som tv-seerne identificerede sig med. I dag er det også ”ganske almindelige mennesker”, 
hvis de altså er sluppet igennem den benhårde casting der gennemføres i forbindelse med de allerfleste 
reality-programmer. 
 
Tv-kanalerne holder i deres markedsføring benhårdt fast i, at Reality-tv viser almindelige menneskers virke-
lighed, deres konflikter, sorger og glæder. Der er bestemt ikke tale om ”en arrangeret virkelighed”. 
Men det er netop det der er! Programmerne viser altid mennesker, som befinder sig i ekstraordinære situa-
tioner, hvor de udsættes for uvante prøvelser. Deres handlinger får omgående konsekvenser for dem selv 
og deres omgivelser. 
Reality-programmer er ofte tilrettelagt, så de aktiverer deltagernes lyst til at manipulere, sladre og skabe 
intriger. 
 
Selvom der i visse reality-programmer optræder fx rigtige politifolk eller jordemødre, så er det afgørende 
for seerne først og fremmest muligheden for at få indblik i, hvordan deltagerne udtrykker følelser – frygt, 
smerte, glæde, sorg, taknemmelighed, osv – ikke indsigten i deltagerne erhverv eller særlige kultur.  
 

Et synspunkt 
 
Hvordan kan det nu være, at mange har så meget imod realityprogrammer? 
Jeg synes det minder lidt om Se og Hør - debatten. Folk køber det ikke, og læser det da al-
lerhøjest hos frisøren. Og kun hvis de skal farves eller krølles.  
Oplags- og seertal tyder da på noget andet. Ellers skulle hver 10. dansker være frisør, eller 
eje en virksomhed hvor fjerneren kørte i baggrunden i døgndrift.  
Hvorfor er det lige at vi ikke tør vedkende os vores nysgerrighed, interesse for naboens gø-
ren og laden og vores sensationshunger?  
 
Hvorfor mener vi at det er flovt at læse Se og Hør og se diverse reality-udsendelser? 
Bliver vi dumme af at se og læse ovenstående?  
Jeg mener, at jo mere man får af begge dele, samtidig med at man orienterer sig al-
ment og seriøst, jo bedre bliver man til at sortere informationer.  
Jeg læser Se og Hør jævnligt, jeg læser også avisen hver dag. Jeg ser Reality-tv, hvis det 
er noget jeg synes er underholdende, jeg ser også nyhederne hver dag. Jeg læser Jum-
bobøger, men jeg læser også romaner, biografier og alskens anden lødig prosa.  
Gør det mig til et dummere menneske?  
Er det bedre at sidde og debattere 16 timer om dagen på Sol end slappe af med blade, 
tv og tegneserier?  
kilde: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=10&conference=118&posting=116882 

 

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=10&conference=118&posting=116882�
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Ikke mere virkelighed  
Det ligger i luften og i Tv-kanalernes markedsføring, at Reality-genren vil tilføre TV mere virkelighed og især 
mange flere ekstreme sider af virkeligheden. Men det er ikke sket, Robinson ekspeditionen rummer ikke 
flere prøvelser end på en sommerlejr for de blå spejdere. I enkelte programmer, som fx Fear Factor, forsø-
ger man at skabe ”en ekstrem virkelighed”, hvor deltagernes bl.a. skal spise levende kryb. Men den virke-
lighed eksisterer alene i programmet! 
  
Der kommer stadig flere reality-programmer på tv. Men det bliver næppe noget problem at rekruttere 
medvirkende, for det er allerede dokumenteret, at deltagelse kan være en genvej til en status eller berøm-
melse, som man næppe ville komme i nærheden af på anden vis. Båret af narcissisme og ofte manglende 
selverkendelse lever drømmen – for der er jo eksempler på, at nogle for alvor er trængt igennem skærmen. 
De sikre vindere er dog Tv-kanalerne, annoncørerne og ikke mindst de professionelle studieværter eller 
dommere, som optræder i nogle af reality-programmerne.  
Flertallet af deltagerne bruger tid og udstiller sig selv uden at få indfriet forventningerne, eller få en øre for 
det. Selv om de ved, hvad de går ind til, og de hævder i hvert fald producenterne, så ender det ofte med, at 
deltagerne oplever det som en stor skuffelse. 

 

De elektroniske mediers mange genrer 
(klik på linket for at gå til en beskrivelse af genren i DenStoreDanske) 

• docu-drama 
• dramadokumentarisme 
• episodeserie 
• fladeprogram 
• infomercial 
• musikradio 
• quiz 
• radiodramatik 
• radiomontage 
• reality-tv 
• sitcom 
• skjult kamera 
• skoleradio 

• skole-tv 
• soap opera 
• spot 
• sæbeopera 
• talkshow 
• teaser 
• telenovela 
• ugerevy 

 
 

 

Big Brother, tv-show hvor en gruppe mennesker, konstant overvåget af kameraer og 
mikrofoner, er indespærret i et hus i 100 dage. Efterhånden stemmes deltagerne hjem 
af seerne, og den, der er tilbage, vinder en stor pengepræmie. Showet kan følges i redi-
geret form på tv og uredigeret på internettet døgnet rundt. 

Robinson Ekspeditionen, dansk tv-show efter svensk forbillede, vist på TV3 siden 1998. 
Danmarks første "reality-show", hvor almindelige mennesker skal overleve på en øde ø. 

 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/docu-drama�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/dramadokumentarisme�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/episodeserie�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/fladeprogram�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/infomercial�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/musikradio�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/quiz�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/radiodramatik�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/radiomontage�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/reality-tv�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/sitcom�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/skjult_kamera�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/skoleradio�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/skole-tv�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/soap_opera�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/spot�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/s%c3%a6beopera�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/talkshow�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/teaser�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/telenovela�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Massemedier/Tv%2c_programtyper_og_genrer/ugerevy�
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eksempel 1 
 

Kanal 4 genudsender 'Erik og Anni' doku-soap 
Søndag d. 19. April 2009 kl 11:00 

SBS TV griber chancen for pressedækning og gode seertal i køl-
vandet på de kriminelle anklager, der er rejst mod Erik Dam-
gaard og Anni Brinch.  

SBS har truffet en rask beslutning. Kanal 4 genudsender doku-
serien "Erik og Anni goes to Hollywood".  
Parret blev for alvor kendt i den brede befolkning, da Kanal 4 i foråret 2008 viste programserien første 
gang. De 10 programmer, der er produceret af Koncern TV, følger Erik Damsgaard og Anni Fønsby, mens alt 
endnu var fryd og gammen for kendisparret.  
 
I serien er seerne med under planlægningen af det, der skulle have været deres ultimative bryllup, 
og seerne får indblik i deres besøg i Los Angeles og deres engagement i firmaet Style Mansion, der skulle 
føre Hollywoodstjerner som Paris Hilton, Sharon Stone og Carmen Electra sammen med danske virksomhe-
der. 
 
 
eksempel 2 

 

 

Ekstra Bladet | 06.07.2008 | 
 

Ombygning: Fedtet løber ud af Brigitte 
Sylvester Stallones danske ekskone får mindre bryster og fastere 
numse for åben skærm i aften 
Af Annelise Pedersen  

Du kommer til at gyse, hvis du i aften klokken 19.05 slår over på 
den tyske tv-kanal RTL, der viser det første af fire programmer, 
hvor plastikkirurger skal forsøge at gøre 44-årige danske Brigitte 
Nielsen 20 år yngre. Nu vil skuespilleren og modellen nemlig for-
søge at gøre comeback på Playboys forside trods sin alder og fire 
børnefødsler, der naturligt nok har sat sine spor.  
 
Af gammelt laver man nyt  
Engang var hun kendt som rockmusikeren Kasper Windings kære-
ste og mor til dennes første barn. Så blev hun model og skuespil-
ler, blandt andet i 'Red Sonja' og 'Rocky 4', og så var hun gift med 
Sylvester Stallone.  

Nu lægger hun sig for åben skærm under kniven på Promi-Beauty-
klinikken i Darmstadt. RTL kalder selv programmet 'Af gammelt 
laver man nyt -Brigitte Nielsen på Promi-Beauty-klinik' for en do-
kusoap.  
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Seerne vil i det første afsnit i aften komme til at se, hvorledes fire liter rødligt fedt fra ben, numse og hofter 
tappes ud af Brigitte Nielsen og ned i en beholder.  

I andet afsnit får hun foretaget en ansigts- og øjenløftning. I fuld narkose er hun i fire timer under kniven, 
mens kirurgerne skærer og modellerer. Hendes ansigt pakkes efterfølgende ind, så hun ligner en mumie.  

Senere fjernes Brigitte Nielsens 18 år gamle brystimplantater, og hendes bryster gøres mindre og fastere. 
Også en tandoperation kaster hun sig ud i. Sammenlagt er det blevet til to fedtsugninger, en ansigtsløft-
ning, en øjenoperation samt en bryst- og tandoperation.  

 
Også med i alko-soap  
Plastikkirurgen dr. Michael Köning, der sammen med sit lægehold har foretaget operationerne, er yderst 
tilfreds med forkøbet.  

- Alt er forløbet fint. Jeg har aldrig tidligere oplevet en kvinde, der er kommet sig over sådanne behandlin-
ger på så kort tid, siger Michael Köning. 
Seerne hører også om Brigitte Nielsens angst forud for showet samt om hendes 16 år yngre og 20 centime-
ter kortere ægtemand, bartenderen Mattia Dessis reaktion.  

I begyndelsen af august bryder Brigitte Nielsen i øvrigt endnu et tabu. Musikkanalen MTV har fuldt skuespil-
leren til en afvænningsklinik for alkoholmisbrugere. Udsendelsen sendes i en ny serie, hvor en række andre 
semikendte fortæller om deres alkoholproblemer -blandt andre ekspornostjernen Mary Carey og eksbarne-
stjernen Jaimee Foxworth.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

eksempel 3 

23.08.2007 
 

Tv-soap: Under lavmålet 
Produktionsselsskabet STV sætter nye standarder med sine programmer om baronessen, der hverken er 
baronesse eller interessant, men til gengæld får god reklame 
 
For et par år siden blev Caroline Fleming, ejer af Valdemar slot på Tåsinge, og direktør Tom Pelle Jensen fra 

Sådan begyndte det: Playboy Magazine 
December 1987 Brigitte Nielsen. 



 

8 

Hotel Svendborg, der driver slottet som hotel og konferencevirksomhed, kontaktet af STV A/S, som produ-
cerer reklamefilm og tv-udsendelser for bl. a. TV 2 og DR.  

Filmselskabet ville producere en dokusoap med Caroline Fleming i rollen som baronesse og slottet som 
ramme om galante fester, som var vi tilbage i enevældens tid.  

Caroline Fleming er ganske vist ikke baronesse og Valdemar slot er ikke hendes hjem. Men pyt med det, for 
meningen med hele projektet var ikke at berette om en pige og hendes slot, men at lave en tre timer lang 
reklamefilm for hotellet, og så lade TV 2 både sende og betale filmen. Og det gjorde TV 2 så i sommerens 
løb. Ikke mindre end syv afsnit blev det til om en teenager på omkring de 30, som reelt ikke rummede stof i 
sig til mere end de 15 minutters berømmelse, vi alle kan gøre krav på.  

Det var en treenhalv time lang blondinevittighed. Den var bare ikke spor morsom. Caroline Fleming gispede 
af henrykkelse ved den mindste anledning, og hendes skamløse glæde ved et liv i luksus og lediggang har 
allerede fået sociologer til at se hende som budbringer om en ny hedonistisk bølge i røgen fra 11. septem-
ber 2001.  
 
En stor reklame 
Produktionsselskabet bag filmen er en mester i at sælger reklamefilm forklædt som hverdagsdokumentar 
eller tv-underholdning. Selv Danmarks Radio røg på limpinden, da DR købte sommerunderholdning fra seks 
provinsbyer, og det så afsløredes, at byerne havde betalt 350.000 til STV for at få Johnny Reimars rolator-
show til byen. I Ringsted raser man i dag over, at udsendelsen ikke indeholdt alle de seværdigheder, man 
havde aftalt skulle med.  

De omtalte tv-produktioner var begge af usædvanlig ringe kvalitet i form såvel som indhold. Og det må de 
jo blive, når de ikke vil fortælle os noget, men sælge os noget. Serien om 'Baronessen' fyldte os med løgn og 
skjult reklame, så enkelte aviser måtte træde til og fortælle de interessante historier om slottet og dets 
ejere, der har modtaget millioner af kroner i landbrugsstøtte samtidig med at de har søgt skattely i udlan-
det. Politikerne har bestemt, at TV 2 ikke må lægge reklamer ind midt i udsendelserne. Der skal være vand-
tætte skotter mellem reklamer og tv-udsendelser. Men i serien om 'baronessen' er forbrydelsen meget 
større, for her er reklame og tv-udsendelse smeltet helt sammen.  

Det bør hverken forarge eller forundre, at de statsli-
ge tv-stationer bruger den bedste sendetid til det 
værste lort. Den bedste sendetid for en tv-station er 
nemlig den, hvor der er flest seere, og ikke den, 
hvor der er de bedste seere. Der kan endda være 
noget sælsomt fascinerende ved tv-programmer, 
som konsekvent går efter den laveste fællesnævner. 
For de går i det mindste efter seerne og ikke kun 
efter pengene.  
Alle har jo ret til et kvarters berømmelse - men tre 
en halv time af slagsen er alt for meget til -
baronessen- Caroline Flemming. 

 

| 05.07.2007 | 

 

Ledende artikel: Godt gået, Caroline! 
Hun stormer op ad seertals-trappen, Caroline Fleming. Tirsdag viste TV2 tredje afsnit af »Baronessen«, en 
såkaldt hverdagsdokumentar eller dokusoap, hvor et tv-hold over længere tid har fulgt den unge, smukke, 
rige arving til Valdemar Slot på Tåsinge.  
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Programmet kommer usædvanligt tæt på en kvinde og en kreds af rige og adelige danskere, tilsat et drys af 
internationalt jetset.  

På arbejdspladser og i kantiner rundt om i landet diskuteres der heftigt i disse uger: Hvad har fået Caroline 
Fleming til at sige ja til at være midtpunkt i en serie, der går så tæt på?  

Svaret er sikkert helt enkelt:  

I de seneste 10 år har såkaldt almindelige danskere fået et langt mere afslappet forhold til at være på 
skærmen end tidligere.  

DR og TV2 har igennem de sidste 10 år sendt en lang række serier, hvor et tv-hold har fulgt udvalgte dan-
skere, på deres job eller i deres privatliv.  

De bedste serier af slagsen har budt på ægte mennesker, der turde være sig selv, selvom de var på tv. Og 
disse serier har typisk fulgt mennesker, imens de oplevede ting i deres liv, hvor de virkelig blev udfordret 
som mennesker. Det er hverdagsdokumentar, når den er bedst, fordi disse »nøglehulsprogrammer«, hvor 
vi kan »kigge ind til naboen«, ikke bare er underholdende, men også viser os noget om, hvordan andre 
mennesker lever og tænker - helt tæt på.  

Nu er tv-turen kommet til de mere velstillede og traditionelt mere pressesky danskere.  

Mange tv-seere har slugt »liebhaverne« på TV2, hvor ejendomsmægler Jan Fog forsigtigt har vist rundt i de 
ypperste nordsjællandske boliger. Og ingen ringere end Dronningen har vist seerne rundt i sine mere priva-
te gemakker i bedste sendetid.  

Med Caroline Fleming er seerne kommet endnu tættere på. Hun tør være helt sig selv og lægge personlig-
hed og hverdag til - og hun bekymrer sig ikke meget om, hvad andre tænker om hende. Hun virker ligeglad 
med den efterhånden umoderne danske jantelov, og det er dejligt befriende. Netop fordi hun lever i en 
verden, hvor det modsatte ellers har været fremherskende.  

Spådommen kunne lyde, at hverken Caroline, familien Iuel-Brockdorff, eller andre kommende velhavere, 
der tør være ægte på tv, behøver at frygte reaktionerne.  

Flertallet af danskerne mener nemlig ikke længere, at det er odiøst i sig selv at være rig. Folk, der altid har 
levet et velhaverliv, kan stadig virke forkælede på almindelige danskere, men vi har flyttet holdning i takt 
med opsving og boligpriser: Det er o.k. at være rig, selv i Danmark.  

»Baronessen« har uhyre stor underholdningsværdi, og programmets genialitet består desuden i, at vi har 
lyst til at se det, hvad enten vi kan lide Caroline, eller vi synes hun er for meget. Og det er netop det, der er 
supergodt gået! 


	/eksempel 1  Kanal 4 genudsender 'Erik og Anni' doku-soap Søndag d. 19. April 2009 kl 11:00

