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Mediernes kriminaliserende billedstrategier 

Billedvandringer i den digitale tidsalder 

Af Susanne Regener 

Et tilfceldigt billede fra en banks overvagningskamera ender i avisen og en hiphop-mu

sikvideo bliver brugt til offentlig mistcenkeligg0relse pa tv. Billeder vandrer fra den ene 

kontekst til den nceste og bliver i vores digitale tidsalder anvendt til mange forskellige, 

og ofte utilsigtede, formal. I hvilket omf ang tager vi, som billedproducenter og borgere, 

de/ i spredningen af billeder, fx over internettet, og pa hvilke mader forholder vi os 

derigennem affirmativt til kontrolsamfundet? Med udgangspunkt i Michel Foucaults 

begreb om guvernementalitet stiller kapitlet medieantropologiske sp0rgsmal til kontra/ 

og selvkontrol i f orbindelse med mediernes ofte ukritiske udnyttelse af tilgcengeligt visu

elt materiale. Sp0rgsmal, som i visuel kultur-sammenhceng scerligt vedrnrer de politiske 

konsekvenser af billedernes ubegrcensede vandringer. 

Guvernementale strategier 

I <lag kan alle skabe billeder. Mobiltelefoner med foto- og videofunktionalitet savel 

som digitale foto- og videokameraer giver os mulighed for straks at afsende vores 

billeder via telefonen eller stille dem til skue pa internettet. Udviklingen inden for 

billedproduktion har siden den digitale medierevolution i arene omkring 2002 ikke 

blot vreret af kvantitativ, men ogsa af kvalitativ, karakter. Nye udviklinger inden 

for hard- og software har ogsa medfort nye former og indhold, der stammer savel 

fra kommercielle som ikke-professionelle kilder. I det hele taget trreder amat0rerne 

stadig mere i forgrunden, nar det handler om at producere, distribuere og acceptere 

billeder. 

Det er min tese, at webcams, installeret pa private hjemmesider siden slutnin

gen af 1990'erne, tjener til selvfremstilling i det private rum, og at disse har ud

l0st en proces, hvorigennem vi er blevet vrennet til overvagning. Denne eksplosive 

udvikling startede i 1990'erne, hvor statslige overvagningskameraer blev opsat i 
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Europas offentlige rum ud fra det argument, at de kunne forhindre kriminalitet 

pa srerligt udsatte steder. Private foretagender sasom hoteller, banker og virksom

heder begyndte at bruge overvagningskameraer med henblik pa at vrerne om de

res egen sikkerhed (Hitzler/Peters 1998). Udstillingen CTRL SPACE. Rhetorics of 

Surveillance from Bentham to Big Brother i ZKM (Center for Kunst og Medier, 

Karlsruhe) belyste i 2002 sp0rgsmalet om overvagningen af det offentlige rum og 

den kunstneriske bearbejdelse heraf (CRTL SPACE 2002). Vi har i mange ar vreret 

omgivet af overvagningskameraer: i byrummet, pa tankstationer, i supermarkeder, 

i pengeinstitutter. I den brede offentlighed bliver dette ikke lrengere diskuteret, og 

selv protestgrupper sasom den amerikanske gruppe Surveillance Camera Players 

og dens europreiske aflreggere er knap nok aktive lrengere. 1 I stedet indtager offent

ligheden en tilsyneladende passiv holdning til overvagningskameraerne .  I kraft af 

udbredelsen af webcams, digitale kameraer og mobiltelefoner med videofunktion 

er der opstaet en form for selvovervagning . Man kan spore en ny lokalisering af in

dividet, som ikke blot g0r os alle til genstande for panoptisk overvagning, men ogsa 

g0r subjektet til en akt0r i denne blikpraksis. En omvending af blikket forvandler 

det panorama, mennesket er fanget i, til et centrorama, hvor mennesket med eller 

imod sin egen vilje bliver til midtpunkt for det, vi kigger pa . 

Det "centroramatiske blik" (Schmidt 2002) er nrert forbundet med teoretiske 

overvejelser vedrnrende Michel Foucaults begreb om gouvernementalite (Foucault 

2004). Foucaults analyser af forholdet mellem statslige reguleringer og individuelle 

adfrerdsformer angar ikke blot nye mader at forholde sig til tekniske overvagnings

apparater pa, men kan ogsa overfores til nye indretninger af synet. Foucault g0r 

opmrerksom pa, at det ikke kun er magtforholdenes indvirkning pa individet, der 

skal g0res til genstand for kritisk analyse. Ogsa subjekterne selv skal analyseres 

som produkter af magtmekanismer og endvidere forstas i deres specifikke forbin

delse til det offentlige magtapparat . Det er ifolge Foucault "selvets teknologier", 

som g0r det muligt for individet at perfektionere sig selv, altsa indtrrede som cen

trum for viden/magt-komplekset (Lemke 1997; Martin 1988; Ruoff 2007). 

1 Jf. http://www.notbored.org/the-scp.html (10.11.2008); SÖT Stockholms Övervaknings

kameraTeater: http://sot.smufsa.nu/index.html (10.11.2008); Bremer kritische Initiative: 

http://www.schlachthof-bremen.de/safetyfirst/stadtue.htm (10.11.2008). 

429 



VISUEL KULTUR - VIDEN, LIV, POLITIK 

i 
E 
i 
1 
i 

4 

i.-, intlref'lcrh t 
for lahkncri 
■AttHUS:Afflwt,_.j,_.,.. 
'-M�ft....,Olj9fl 
�., .. _..._. ... 
�-�· 

'""",.,...n.,.orwr-... 
d!Nlt;Meett..,.._,tr.'" 
tMUplA.rflul,......,,..,.. 
---
---
��-........ 
Nblll.c•iww.ooo..,._ 
MJIO... ..... � 
--_._..........._..,..m 
""""�� ... 
l.lf.1'731M-4a.lOll. 
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III. 1: "Kvinde efterlyst for falskneri", udsnit af Aarhus Stiftstidende den 16. april 2005.

(Forfatterens fremh;evning)

Ud fra nogle fa aktuelle eksempler pa billedvandringer i det danske medieland

skab vil jeg i det folgende tydeligg0re de "guvernementale strategier", der er pa spil 

i en forandret visuel kultur. Som vi vil se, opstar der forbindelser mellem forskellige 

medier: det klassiske avismedium, den webbaserede e-avis, overvagningskameraet, 

hjemmesiden pa internettet, musikvideoen samt nyhedsudsendelsen i fjernsynet. 

En sakaldt fotofejl 

Under "Kort Nyt" offentliggjorde Aarhus Stiftstidende den 16. april 2005 et bil

lede af en kvinde, der tilsyneladende befandt sig midt i en samtale med en mand, af 

hvem man kun kan se det halve baghoved [111. 1]. "Politiet efterlyser denne kvinde, 

der er mistxnkt for dokumentfalsk", lyder billedteksten, og lxserne opfordres til 

at henvende sig til Arhus Kriminalpoliti, hvis de kan genkende personen. Den korte 

redaktionelle tekst, som ledsager fotoet baserer sig pa en efterlysning fra Arhus 
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III. 2: Arhus Politis hjemmeside, Screenshot fra den 16. april 2005.

Politi, der beskriver denne kvinde som en bedrager: angiveligt har hun allerede i 

februar samme ar i en filial af Danske Bank hxvet 4.000 kr. pa et stjalet Dankort. I 

den forbindelse blev hun fotograferet af et af bankens overvagningskameraer. 

Det viser sig senere, at avisredakt0rerne pa klippe klistre-vis har hentet disse 

oplysninger samt fotografiet fra Arhus Poliris splinternye hjemmeside, uden at have 

henvendt sig til politiet med uddybende sp0rgsmal. 

Pa Arhus Poliris website levnes der ingen tvivl om, at personen pa fotografiet 

fra Danske Banks overvagningskamera er den efterlyste kriminelle [111. 2]. "Kan du 

genkende denne kvinde? ", hedder det her, og videre: "Umiddelbart efter tyveriet 

lykkedes det kvinden pa billedet at hreve 4.000 kr. i Danske Bank i Guldsmedegade, 

8000 Ärhus C." Pa fotografiet pa politiets hjemmeside er der valgte udsnit endnu 

mindre, hvilket far den afbildede persons ansigt til at trxde stxrkere frem. Pa siden 

optrxder den aktuelle efterlysning pa en signalagtig gul baggrund. 
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Vi har altsa at g0re med to billeder fra en overvagningssituation: det ene er op

trykt i et dagblad, mens det andet kan ses pa internettet. Hvilke interaktioner mel

lem det klassiske trykmedium og internet-mediet - og folgelig mellem den sakaldte 

reale og den virtuelle verden - giver dette anledning til? 

K vinden pa billedet viser sig at vrere Marianne Thrane, projektleder i det statslige 

efteruddannelsessystem og dermed relativt godt kendt i .Arhus og 0stjylland. Hun 

bliver l0rdag morgen af kolleger og venner gentagne gange henvist til notitsen i Stiftsti

dende og efterlysningen pa internettet, hvorefter hun henvender sig til politiet og krre

ver, at efterlysningen 0jeblikkeligt trrekkes tilbage; hun er ikke den skyldige. Samtidig 

beder hun om en forklaring pa, hvordan denne forveksling overhovedet kunne ske. 

Den efterfolgende kommunikation angaende sagen forer til forklaringer, der pa 

forskellig vis har med billedstrategier at g0re. Politiets forklaring er banal. Onsdag 

den 13. april 2005 blev der arbejdet pa det stedlige politis nye hjemmeside. For at 

lave en skabelon (eller en "frame") havde man brug for en efterlysning. Betjentene 

abnede helt bogstaveligt skrivebordsskuffen og fandt det pagreldende fotografi af 

Marianne Thrane, som pa det tidspunkt allerede var to maneder gammelt. Sagen 

var tydeligvis endnu ikke opklaret, konkluderede kriminalbetjentene, og anvendte 

derfor billedet sammen med sp0rgsmalet om personens identitet. Den folgende dag 

blev den nye hjemmeside offentliggjort, og dagen efter, den 15. april, blev den 

bes0gt af journalisterne pa Stiftstidende. L0rdag den 16. april var efterlysningen 

tilgrengelig pa tryk i det lokale dagblad. Saledes kan man rekonstruere overvag

ningsfotografiets billedvandring fra onsdag til l0rdag i den pagreldende uge. Eller 

maske en af vandringerne! I samme periode kan andre sagtens have pastet samme 

billede og ladet det indga i vandringer, hvor der stadig er tale om en efterlysning. 

Da Marianne Thrane ringer til politiet, far hun uden omsv0b at vide, at det 

formentlig drejer sig om en "fotofejl", som man udtrykker det. Y derst usredvanligt 

for en institution som politiet kommer denne tilstaelse prompte og uden yderligere 

unders0gelser. Ikke desto mindre var Arhus Politi ude af stand til straks at fjerne 

efterlysningen fra hjemmesiden: i endnu to dage, henover weekenden, var mistren

keligg0relsen offentlig tilgrengelig. Marianne Thrane gik offensivt til vrerks over for 

denne krrenkelse, som reelt er en moderne version af gabestokken, og informerede 

den regionale presse. 
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Rent bortset fra at sagen igennem to maneder overhovedet ikke var blevet ef

terforsket, er denne billedanvendelse, som straks stempler den mistrenkte som skyl

dig, srerdeles tvivlsom i juridisk forstand. Danske Bank taler om en "systemfejl", 

som endnu ikke er blevet fuldt klarlagt: det var herfra, fotografiet blev sendt til 

politiet. I banken var man 100% sikker pa at have visualiseret den kriminelle per

son. Oden nrermere efterforskning overtog politimyndighederne bankens fotografi 

som et sandhedsbevis. De involverede institutioners karakteristik af hrendelsen som 

"fotofejl" og "systemfejl" henviser til ubevidste eller automatiserede processer, der 

bliver en del af billedstrategien. Et star imidlertid klart fra begyndelsen: der er tale 

om mistrenkeligg0rende billeder, dvs. portrretter, der produceres i privat eller kom

mercielt regi, dernrest via politiet kommer til at indga i en magtsammenhreng og til 

sidst ender i pressen. 

Videokontrol 

Hrendelserne virker nresten som taget ud af en provinskomedie. Men rent bortset 

fra, at sagen er fra Danmarks nrestst0rste by, mener jeg, at forskning i visuel kultur 

ikke blot b0r beskreftige sig med store mediebegivenheder, men ogsa med mindre 

hrendelser fra "provinsen", fordi mentaliteten ved magtcentrenes randomrader ty

deligg0r billedpraksisser og billedforstaelser, som er generelt problematiske. 

At analysere visuel kultur fra et medieantropologisk perspektiv indebrerer, at 

man ma stille sp0rgsmal om mediernes kulturelle betydning og vrere mere opmrerk

som end hidtil pa, hvorledes det enkelte individ er fanget i medialiseringsprocesser. 

Den kendsgerning, at amat0rer og dilletanters aktiviteter pa internettets utallige 

fora er eksploderet pa det sidste, rykker ikke-eksperterne i forgrunden. Jeg vil i det 

folgende kort skitsere, hvordan vores omgang med billedet af en selv har forandret 

sig i l0bet af de sidste fa ar. 

Vi har for lrengst vrennet os til, at vi pa offentlige pladser og rum bliver foto

graferet og filmet af kameraer opstillet af politiet, uanset om vi opdager disse ap

parater eller ej. Tilgrengelige opg0relser over antallet af kameraer i det offentlige 

rum nar frem til forskellige resultater, men der er enighed om, at frenomenet er i 

konstant stigning. Storbritannien er som bekendt det land, hvor statslige overvag

ningskameraer er mest udbredt, mens der i Danmark antages at vrere et kamera 
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cirka per 50 personer. I Tyskland opfordrede srerligt de konservative partier (CDU/ 

CSU) til 0get brug af videoovervagning under fodboldverdensmesterskabet i 2008 

ud fra devisen om, at videoovervagning 0ger sikkerheden (Rötzer 2005). I England 

kan man med det sakaldte Neighbourhood Watch spionere de offentlige overvag

ningskameraer fra sofaen (Rötzer 2007). Kriminologer har forlrengst analyseret og 

stillet sp0rgsmalstegn ved denne tendens til at begrunde enhver ny restriktiv teknik 

som en sikkerhedsforanstaltning (Lehne 2002 a; 2002 6). 

I hverdagen st0der vi konstant pa overvagningskameraer og vel at mrerke ikke 

blot som et statsligt l0fte om sikkerhed. Allerede ved indgangen til supermarke

det ser vi saledes ofte den monitor, der viser de forskellige kameravinkler, og som 

dermed orienterer os om, at vi, i hvert eneste hj0rne af forretningen, kan blive en 

del af sceneriet. Det er ganske vist tvivlsomt, om der i Aldi eller det tyrkiske super

marked sidder en person pa et skjult sted og l0bende folger kameraets optagelser, 

sadan som det egentlig er tanken med Closed Circuit TV. Det synes imidlertid ogsa 

at vrere forholdsvis ligegyldigt, for apparatet skal frem for alt virke afskrrekkende, 

suggere en folelse af sikkerhed og fremkalde en interaktion, som h0rer til blandt 

"selvets teknologier": individet bestemmer nemlig selv, hvordan det opforer sig pa 

denne kamerakontrollerede scene. Overvagningskameraet som billedmaskine kan 

netop ogsa efterfolgende levere bevismateriale. Som nrevnt fandtes der tidligere en 

lang rrekke kreative bevregelser vendt mod overvagningskameraerne, hvoraf Sur

veillance Camera Players er internationalt kendt. Pa det akademiske omrade er der 

opstaet et forskningsfelt, Surveillance Studies, som har vundet international udbre

delse (Zurawski 2007; www.surveillance-studies.org). 

Billedovervagning med henblik pa senere identifikation har altid haft en vigtig 

funktion i forbindelse med demonstrationer. I dag opstar der ofte absurde situatio

ner: uniformerede og strerkt formummede betjente filmer helt abenlyst demonstran

terne med handholdte digitalkameraer, mens demonstranterne omvendt "bevreb

ner" sig med deres egne kameraer og filmer politiets handlinger. Den umiddelbart 

efterfolgende publikation pa internettet giver demonstranterne mulighed for at vise 

deres version af konfrontationen. Amat0rernes billedstrategi kunne folges srerligt 

tydeligt i forbindelse med konflikten om Ungdomshuset i K0benhavn - de amat0r

videoklip, der er hievet lagt ud pa YouTube, har leveret visuel dokumentation for 
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politiets voldelige indsats og har dermed fort til en solidaritet med de unge, som 

rrekker langt ud over Danmarks grrenser.2 

Det skal tilfojes, at lovgivningen vedrnrende indsamling, offentligg0relse og 

anvendelse af personoplysninger (herunder ogsa overvagningsfotografiet) befinder 

sig pa forskellige udviklingstrin i forskellige europreiske lande. I fremtiden vil den 

i stadig st0rre grad bliver undermineret af teknikker til ansigtsgenkendelse og sam

k0ring af videoovervagningsdata med andre databaser, fx politiets forbryderkar

totek. 

Et system til videokontrol er "ZN-Face", et spin-off projekt fra universitet i 

Bochum: 

[Systemet] kender ansigtet pä enhver indehaver af et magnetkort, chipkort eller proxi

mitykort. ZN-kameraet tager et billede af den adgangss0gende person og verificerer det 

pä en brnkdel af et sekund. Personer, som ikke kendes af systemet, nregtes adgang. Et 

specialudviklet, optisk filtersystem samt overvägning via LiveCheck forhindrer ethvert 

fors0g pä snyd med fotografii�r og masker. Systemet har til formal at 0ge effektiviteten 

og sikkerheden i h0jsikkerhedsomräder säsom banker, datacentre, lufthavne og atom

kraftvrerker, samt i luksus- og convinienceomräder - fx fitness- og natklubber, hvor 

ansigtsgenkendelsen som en kontaktl0s procedure bliver m0dt med en h0j grad af bru

geraccept. 3

De skannede ansigter bliver i l0bet af fa sekunder sammenlignet med indholdet af 

en database. ZN Vision Technologies er ledende pa det globale marked for biome

trisk ansigtsgenkendelse. Systemet anvendes i politiets identifikationsarbejde og til 

adgangskontrol i h0jsikkerhedsomrader. I takt med indforelsen af digitale id-kort 

2 Jf. YouTube under s0geordet "ungdomshuset", fx http://se.youtube.com/watch?v=rVJZ 

Wves514&feature=related (10.11.2008) samt dokumentarfilmen 69, som er optaget med 

amat0rudstyr. Instruktion Nikolaj Viborg, Danmark 2008. 

3 Jf. "ZN Vision Technologies: Neue Technologie zur Gesichts- und Personenerkennung. 

Automatisierte Identitätsüberprüfung in Zutritts- und Grenzkontrolle", http://www.itseccity. 

de/?url=/content/produkte/zugangskontrolle/02042 7 _pro_zug_znvision.html (10.11.2008); 

se ogsa Ruhr-Universität Bochum 1999: http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/48204 

(10.11.2008). 
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nyo -----
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an Riya searchers. wo allow you to use raca and toxt recognltion to search your own photos. 

Stlll want more Jnformatlon : � 

III. 3: Screenshot af Riya: Face Recognition (www.riya.com)

vil der opsta yderligere billedarkiver med standardiserede portrretter, som fuld

strendigg0r databaserne og udvider mulighederne for ansigtsgenkendelse. Efter EU

regel for biometrisk pas (1.11.2005) indfortes i Danmark i august 2006 nye regler 

for pasfoto netop med henblik pa en fremtidig mulighed for ansigtsgenkendelse. 4 

Ogsa amat0rer arbejder imidlertid med dataarkiver, som stilles til radighed via 

Web 2.0-software: Flickr og Riya [Ill. 3] er eksempler pa fotoalbums-tjenester, der 

er udstyret med mulighed for ansigtsgenkendelse. I kraft af sakaldt tagging kan 

billeder kaldes frem efter navn eller stikord, men ogsa efter ansigternes indbyrdes 

lighed. "Social Software", som i ordets bedste betydning er udviklet for at befordre 

kommunikation, er imidlertid ikke blot et hjrelpemiddel for den enkelte bruger, 

men ogsa for overvagningsinstitutionerne. Overvagningskameraer kan i princip

pet kombineres med disse platforme, sä hvis der havde vreret billeder af Marianne 

Thrane pa Riya, havde det vreret en smal sag at identificere hende. Et billede er pa 

mangfoldig vis viklet incl i savel offentlige og private som i professionelle og ama

t0rmressige sammenhrenge. 

4 Se: http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/ (1.2.2009). 
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Mediehistorisk kan man her pege pa en grundtanke i moderniteten: ligesom 

overvagningskameraet producerer portrretfotografier pa samleband, minder det 

teknisk etablerede -flow om Edgar Allen Poes beskrivelser i fortrellingen The Man of 

the Crowd (1840). Poe taler her om en strnm af forbipasserende ansigter, som forst 

far betydning som enkelte ansigter, nar nogen interesserer sig nrermere for dem. I sä 

fald fors0ger denne interesserede person at lrese ansigterne, hvilket altid indebrerer, 

at de ydre former tilskrives en indre beskaffenhed, ja, endda en karakter. 

En sadan fysiognomisering fandt ogsa sted i eksemplet med Marianne Thrane: 

banken etablerede en forbindelse mellem tid og billede og isolerede billedet fra 

billedstrnmmen. Man indtog en betragterposition, der sigter pa nrermere unders0-

gelse. Med henblik pa dette blev ansigtet pagrebet, og der kunne nu etableres en 

forbindelse mellem dankort-tyveriet og den afbillede person: "Kan du genkende 

denne kvinde?" 

Sp0rgsmalet er allerede i sig selv en anklage og en kriminalisering. Betragterens 

perception bliver styret. Man Jeder ikke blot, i overensstemmelse med opfordrin

gen, efter tegn pa noget kendt, som kan tjene til at identificere den afbildede person. 

Man fors0ger samtidig at afgrrense den portrretterede som en fremmed, som en An

den i forhold til sig selv, og dermed udelukke personen fra en kollektiv livssammen

hreng. Pa internettet og pa tryk bliver den afbildede sat i gabestok, altsa udleveret 

som kriminel og gjort til offentlig projektionsflade for udgrrensningsmekanismer. 

Tekniske billeder i guvernementalt perspektiv 

Der tekniske billede bliver til ved brug af et apparat, i vores eksempel et videoka

mera, som i banken rettes skrat ned mod kasseskrankens kundeside. Apparatet 

fungerer i Sigmund Freuds og Marshall McLuhans forstand som en protese . Ikke 

desto mindre er vores 0jne ikke gjort helt funktionsl0se; tvrertimod har de lrert at 

anvende protesen hensigtsmressigt. Dermed bliver mennesket aktivt i bestrrebelsen 

pa at fremstille besternte billeder og klassificere dem pa passende made. 

Det tekniske billede skal trenkes epistemisk (Dubois 1990). Inden for rammer

ne af en besternt, historisk opstaet visuel kultur bliver specifikke billedbetydninger 

synlige. Det sker via den kontekst, hvori billedet blev fremstillet og bragt i oml0b 

- som i det foregaende eksempel: banken, politiet og pressen. Billederne vandrer
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fra en sammenh::eng til den nreste, fra det ene medium til det nreste (fra bankens 

overvagningsvideo over efterlysningens stillbillede til avisens reproduktion) og for

andrer derved deres udsagn og brugsmade. 

Virkelighedsnrerheden ligger ikke i apparatet, men er en kulturel og politisk 

st0rrelse, der forhandles om. Man kan helt og fuldt folge filosoffen Vilem Flussers 

tanker om beskrivelsen af det tekniske billede som et erkendelsesinstrument og om 

n0dvendigheden af en ny billedets socialhistorie. I forbindelse med Flusser er jeg 

imidlertid endnu mere interesseret i en passage, hvor han skriver folgende vedrn

rende forholdet mellem apparat og fotograf: "Apparatet g0r, hvad fotografen vil 

have det til at g0re, sk0nt fotografen ikke ved, hvad der foregar i apparatets indre" 

(Flusser 1992: 26). Dette er et klart eksempel pa, at der findes en sammenh::eng 

mellem pa den ene side motivationerne og ideerne hos dem, der opstiller, indstiller 

og betjener apparatet, og pa den anden side det, der kommer ud af det som resul

tat, dvs. billedet eller billedsekvensen. Ganske vist findes der ubestemmeligheder, 

og vi forbl0ffes ofte over apparatets ydeevne. Kontrollen er altsa ikke fuldstrendig. 

Man spiller som professionel eller amat0r et spil, som man ikke n0dvendigvis er 

fuldkommen herre over. 

Nar politiet anbefaler at udstyre enhver bankautomat med et overvagningska

mera, skyldes det en from tro pa, at man dermed kan forhindre kriminalitet. I dag 

ved vi, at kontrolsamfundet sagtens kan klare sig uden kameraer, for det fremtidige 

kontrolpotentiale findes snarere pa det elektroniske end pa det optiske omrade. 

Endvidere ved vi, at kriminalitet ikke kan forhindres via videoovervagning. Allige

vel eksisterer der savel pa statsligt niveau som i populrerkulturen en forestilling om 

videoovervagningens effektivitet og afskrrekkende virkning, som ma betegnes som 

en myte (Kammerer 2005). 

Pa et analytisk plan er dette et eksempel pa guvernementale praksisser, som 

bruges til at styre menneskers handlinger (Foucault 2004: 261). Foucaults begreb 

om guvernementalitet betegner et felt af magtstrategier - det er ikke blot regerings

virksomhedens specifikke kendetegn, men er trenkt mere abstrakt som teknikker 

og procedurer til styring af menneskelig adfrerd (Foucault 2004: 482f). Befolk

ningen bringes til at anerkende n0dvendigheden af videokontrol og til at forholde 

sig korrekt foran kameraet. Det er pa ingen made blot staten, der arbejder pa 
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III. 4: Screenshot af Aarhus

Stiftstidendes internetudgave 

den 18. april 2005. 

disse processer. Som eksemplet viser, er ogsa private institutioner sasom banker og 

nyhedsmedier involveret i at observere og styre os. Marianne Thrane, som i dette 

tilfrelde ydede modstand, afdrekker en historie, som i h0j grad er politisk. Jeg folger 

Michel Foucault, nar jeg definerer det politiske som alt det, der vedrnrer statens 

indblanding: "At sige, at alt er politisk, betyder, at staten er tilstede overalt, direkte 

eller indirekte" (Foucault 2004: 486). Min tese er, at billedet aldrig kan analyseres 

alene. Et billede star altid i direkte eller indirekte sammenhreng med billeder, som 

er opstaet tidligere og folger senere. Billedet befinder sig i en intermedial sammen

hreng og ledsages nresten altid af ien tekst, enten direkte som billedtekst eller indi

rekte i form af videnskabelige eller populrere tekstkorpusser. Billedet forvandler sig 

til en visuel begivenhed, en slags embedded image, ud fra hvilket man ikke blot kan 

studere hverdagslivets genealogi og funktion, men ogsa relationerne mellem krop, 

rum og medium (se Mörtenböck/Mooshammer 2003). 

Marianne Thranes kritik af politiets handlinger blev offentliggjort i interview

form af den avis, der havde skrevet af efter Aarhus Politis hjemmeside [111. 4]. Til 

artiklen tog husfotografen et billede af hende og valgte i den forbindelse et CCTV

perspektiv: den uretmressigt mistrenkte bliver endnu en gang fotograferet skrat 

oppefra - en vinkel, der minder om den, bankens overvagningskamera anvendte. 

Handler det om restetisk uoverlagthed, eller kan man heri se en affirmativ indstil

ling til de teknikker, som dog kritiseres verhalt? 
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Triple A- Billedvandringer 

"Azim [sie!] Tariq fik et chok, da han 17. juli sä et indslag i TV2/Nyhederne, som 

han selv medvirkede i", skriver det landsdrekkende danske daghlad Politiken om 

en hilledvandring af srerlig art. "Det skulle efter hans eget udsagn have vreret et 

indslag om en musikvideo, men pa TV2 viste det sig at vrere et indslag om en he

vrehnet indvandrerhande ved navn Triple A, som Aziz hiev landskendt for at vrere 

medlem af ."5 I Danmark hiev den sakaldte Triple A-sag af nogle betragtet som 

journalistisk makvrerk, af andre som en hevidst forfalskning. For mig er Triple A et 

eksempel pa en guvernemental strnmning, der viser Danmarks status som neolibe

ral trendsretter i dagens Europa. 

Med "Triple A-sagen" menes folgende: S0ndag den 17. juli og mandag den 

18. juli 2005 hringer den danske tv-station TV2 i sin prime time-nyhedsudsendelse

et indslag om en indvandrerhande, som kalder sig Triple A (efter hegyndelseshog

stavet i de tre hyer Alhertslund, Aved0re, Amager), og som angiveligt vil overtage 

"fucking Sjrelland og K0henhavn" (det drejer sig om den underverden, som hidtil 

er hievet kontrolleret af rockerhander). Medlemmerne er halvvejs maskerede med 

t0rklreder og er angiveligt "svrert hevrehnede". [III. 5] I indslaget vifter de med 

deres danske pas. Speakeren heskriver dem som unge indvandrere, der ruster sig 

til krig. 

Reaktionen fra politikerne i det h0jrepopulistiske Dansk Folkeparti kommer 

prompte. De hrevder, at denne adfrerd hos de unge mennesker er resultatet af en 

hovedl0s uddeling af statshorgerskaher, som har staet pa i tyve ar. Videre mener 

de, at mange af de som oftest afstumpede kriminelle andengenerationsindvandrere 

ligner disse unge mennesker, som i TV2-indslaget portrretteres udstyret med danske 

pas. Fjernsynet fungerer som sandhedsmedium for politikerne. 

Hverken det lokale politi eller Rigspolitiet har kendskah til en hande ved navn 

Triple A. De to unge med arahisk haggrund, som optrreder i indslaget, Aziz og 

Shahhaz, henvender sig til politiet og dementerer, at de er involveret i bandekrige. 

Journalister fra gratisavisen Urban (22.7.2005) hringer fa dage senere den "sande" 

historie. Aziz og Shahhaz hiev castet til en musikvideo med rapperen Tjes Boogie. 

5 www.politiken.dk, "TV2 sags0ges af medvirkende i Triple A-indslag", 24.08.2005 

(9.12.2005). 
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III. 5: Screenshot fra TV2-Nyhederne den 17. juli 2005.

Denne video skulle endvidere reklamere for t0jmrerket "187", som importeres fra 

Pakistan. Vi far at vide, at der ogsa er en dokumentarfilm i st0heskeen med titlen 

War for Territory. Aziz fortryder hele historien: "Nu kommer det til at ga ud over 

en masse gode invandrere, at klovne som mig udtaler sig sä dumt. Det har jeg det 

ikke godt med. "6 

I disse forskellige narrativer optrreder der kodeord, som langsomt implice

rer en kriminalisering: rapper, araher, import fra Pakistan, krig samt 187, som er 

det amerikanske politis mordkode. Det herettes, at et af produktionsselskaherne 

(M2M/No Compromise) tager kontakt til TV2 med henhlik pa at lancere mu

sikvideoen der. Pa dette tidspunkt er man pa TV2 netop i frerd med at forherede 

en dokumentarudsendelse om eventuelle hander med etnisk haggrund i Danmark. 

TV2 interviewer Aziz, som imidlertid tror, at det drejer sig om et promotionsin

terview til hrug i forhindelse med lanceringen af musikvideoen. Det far ham til at 

optrrede i samme stil som i videoen, nemlig formummet og med hrug af et beskidt 

rappersprog. Fjernsynsudsendelserne far politiet til at indlede en efterforskning, 

som blandt andet resulterer i en husunders0gelse. Under forh0r fortreller Aziz og 

6 Urban, 22.7.2005, eiteret i Stig Hjarvad 2005: 17. Se ogsä samme artikels oversigt over 

sagen, "Triple A-Sagen kronologisk". 
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Shahbaz, som nu er mist.:enkte, at kommentaren angaende overtagelse af Sj.:elland 

henviste til, at t0jm.:erket 187 skulle s.:elges overalt pa 0en. Et andet udsagn, som 

er henvendt direkte til dav.:erende statsminister Anders Fogh Rasmussen ("du kan 

ikke smide mig ud af det her fucking land, jeg har dansk pas, motherfucker"), blev 

udtrykkeligt fremsat pa producentens opfordring om at sige noget provokerende 

und er performancen. 7 

I nyhedsudsendelsen pa TV2 monteredes eo r.:ekke forskellige billeder, som 

skulle dokumentere, at eo landsomsp.:endende kamp mellem indvandrerbander og 

rockere var under opsejling (se Hjarvard 2005). Den 5. august 2005 trak TV2 ud

sendelsen officielt tilbage. 

Den socialliberale avis Politiken fors0ger at virke oplysende: den sammenligner 

de billeder, som tv-stationen har produceret, med dem fra musikvideoen og viser, 

hvordan den visuelle begivenhed kom i stand [III. 6 og 7]. Der opstar eo doku-fik

tion, idet fjernsynsjournalisterne ikke blot anvender billeder fra den kommercielle 

video i deres udsendelse, men reproducerer dem som led i deres egen fort.:elling. Det 

g0r avisartiklen ogsa, idet den river enkelte klip ud af sammenh.:engen og bringer 

dem i eo billedsekvens, som viser vaben, aggressive og formummede ansigter, graf

fiti og kryptisk tegnsprog. 

Man kan betragte Triple A-sagen som symptomatisk for omgangen med indvan

drere og for udbredelsen af xenofobiske indstillinger i det danske samfund. Denne 

mediale debat iscenes.:etter eo subkultur, som angiveligt er kendetegnet ved krimina

litet, udl.:endinge og rockerbander. Billedvandringen fra eo reklamevideo til eo an

klagende tv-udsendelse kunne ogsa fortolkes som et udtryk for den danske regerings 

neoliberale politik. "Neoliberalismen som eo form for politisk rationalitet betegner 

7 I slutningen af juli sender de involverede politimyndigheder en redeg0relse savel til 
justitsministeren som til TV2's ledelse: "Det er efter vor opfattelse ganske forkasteligt , at 
TV2 ved klip og fraklip af en musikvideo og ved at manipulere med udtalelser fremkalder 
det indtryk, at der i Danmark er bevrebnede indvandrerbander, som vil overtage styret i den 
kriminelle underverden. Tv af denne slags er egnet til at modvirke integrationsprocessen og 
0ge fremmedhadet." Citeret efter Camilla H0y-Jensen/Otto Lerche, "Historien om hvordan 
en hardcore musikvideo bliver til et nyhedsindslag om bevrebnede indvandrerbander," in: 
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Politiken, 13.8.2005 (2. sektion). Den 5.8.2005 trak TV2 udsendelsen tilbage. Dementiet er 
stadig tilgrengeligt online: "TV 21NYHEDERNE og "Triple A"", http://nyhederne.tv2.dk/ 
article.php/id-2693125.html (22.11.2008). 
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KULTUR 

111. 6: Udsnit fra Politiken den 13. august 2005. Billeder fra TV2-udsendelsen.

III. 7: Udsnit fra Politiken den 13. august 2005. Billeder fra musikvideoen.
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[ ... ] en made at betragte problemer vedrnrende det at regere", skriver Susanne Kras

mann med inspiration fra Foucault (Krasmann 2005: 310). Problemerne vedrnrende 

det at regere har i dette tilfadde at g0re med et besternt syn pa medborgere med 

migrationsbaggrund og med den forestilling, at problemerne kan styres. Neolibe

ralismen som politisk rationalitet prreger i Danmark de koncepter og programmer 

for det at regere, som netop i de senere ar har talt deres tydelige sprog: fx den nye 

indvandrerlovgivning, skrerpelsen af statsborgerskabsprnverne samt den nye skole

politik, som forer til rene udlrendingeklasser og diskriminering af indbyggere med 

etnisk baggrund. I medierne handler det meget ofte om at fremkalde en subjektiv 

sikkerheds- eller usikkerhedsfolelse, som subjektet ma finde sig til rette med. Staten 

kalkulerer med menneskets subjektkrrefter og overlader ansvaret til andre. 

Den abenlyse diskriminering af etniske mindretal i Danmark blev i december 

2005 kritiseret offentligt i et memorandum udarbejdet af en gruppe fremtrredende 

danske forfattere (Suzanne Brngger, 16 Michael, Klaus Rifbjerg, Carsten Jensen, 

Kirsten Thorup m.fl.). Forfatterne beskriver et klima, som Triple A-sagen har bi

draget til. Skydeskiven er frem for alt regeringen og medierne: 

När Dansk Folkeparti med regeringspartierne som garanter og ikke mindst som aktivt 

lovgivende medspillere udpeger en befolkningsgruppe med en anderledes fremtoning, 

dvs. indvandrere og flygninge, som syndebukke, kra:nkes medmennesket i os alle. Vi 

glemmer, hvem vi er, og den rolle, vi som danskere tidligere i historien har spillet, som 

hja:lpere og beskyttere af de svage og forfulgte. Vi tvinges til at se et etnisk mindretal 

udelukkende som en anonym, ansigtsl0s gruppe og ikke som mennesker [ ... ]. Individet 

viskes ud, tilbage stär den fordomsfulde kliche. 8

8 "Det er pä tide, vi siger fra: 12 danske forfattere: Udtalelse vedrnrende etnisk diskrimination 

i Danmark", af: Suszanne Brngger, 16 Michael, Benny Andersen, Klaus Rifbjerg, Stig Dalager, 

Kirsten Thorup, Carsten Jensen, Thomas Broberg, Henning Mortensen, Hanne-Vibeke 

Holst, lnge Eriksen, Per Schultz J0rgensen, in: http://www.humanisme.dk/debat/pr051215b. 

php (13.1.2006). Se ogsä Claus Blok Thomsens interview med Kirsten Thorup, "Jeg er ikke 

bange for at blive kaldt tossegod", in: Politiken, 18.12.2005. 
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Billedvandringen i Triple A-sagen er symptomatisk for den guvernementale struk

tur. Tre sfrerer bringes her i forbindelse med hinanden: 1) I den 0konomiske sfrere 

handler det om at g0re reklame for sweatshirts og jakker. En fjernsynsstation vil 

srelge et indslag. Navnet "Triple A" rummer en (muligvis utilsigtet) henvisning til 

et af de st0rste forsikringsselskaber i verden, nemlig AAA, American Automobile 

Association. 2) I den retslige sfaere grelder det, at udtryk for vold og trusler skal ef

terforskes som kriminelle handlinger. I dette tilfrelde reagerer politiet pa en nyheds

udsendelse. 3) I den kulturelle sfrere handler det om en performance: genstanden 

er en musikvideo og folgelig et stykke skuespil, som er ment parodisk i forhold til 

virkelig vold. Deltagerne 0nskede at lave en performance, som ungdomskulturen 

ville betragte som cool, og som derfor ogsa ville fä produkterne til at fremsta som 

cool. Aziz er yderst beskremmet:, da han ser, at disse billeder benyttes i en krimina

lisering af udlrendinge. 

Afslutning 

I begge de eksempler, jeg har brugt, har vi at g0re med billedvandringer, som et

hvert billede principielt kunne indga i. Hvem der end sretter billeder i verden, er 

ikke lrengere herre over deres brug, og det grelder uanset om formen er privat eller 

kommerciel. Inden for rammerne af nutidens regeringsform tilegner disciplinrer

magterne sig ikke blot billederne pa traditionel vis. Tvrertimod har subjekterne 

selv allerede lrenge vreret en medvirkende del af kontrolsamfundet, idet de er blevet 

storproducenter af billeder og affirmativt lader deres billeder indga i disciplinerin

gen (Regener 2006). Hvor banalt det end lyder, er billeder i deres egenskab af inter

mediale objekter politisk ladede, og de kan derfor ikke lrengere forstas tilstrrekke

ligt uden omfattende kendskab til deres historiske og samfundsmressige kontekster. 

Billeder er knyttet til guvernementale praksisser: Hvem behersker billederne? Og 

pa grundlag af hvilke politiske og tekniske forudsretninger er beherskelse af billeder 

overhovedet mulig? At kaste lys over disse grundlreggende sp0rgsmal er en central 

opgave for visuel kultur som forskningsfelt. 

Oversat af J esper Gulddal 
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