
Det gode ved Facebook 

Af Lea Flarup 

 Fyrrevænget 1, Stoholm, medlem af Viborg Byråd for Venstre 

Torsdag den 24. maj 2012, 11:42 

debat 

Facebook: En kommentar til Lars Norups leder i VSF 22. maj. Hvor er det dog fornuftigt af din 

kollega, at han har lukket sin profil på Facebook (fb). For ligesom man ikke skal tage til bal i 

forsamlingshuset, hvis man ikke vil danse, men kun har kritik for øje for den mulighed, fordi man 

synes, det er kedeligt, er der da ingen grund til at have en profil på fb, hvis man ikke kan se de 

muligheder, det giver. 

I næsten fire år har jeg været på fb, og jeg har på den måde fået tilføjet tilværelsen en ekstra 

dimension. Jeg har oplevet mange spændende debatter, hurtig kommunikation, information og 

inspiration. Selvom det i takt med antallet af medlemmer i »forsamlingshuset« bliver sværere at 

følge hver enkelt medlems opdatering, så er der altid en aktuel mulighed for at følge med i 

nyhedsstrømmen. 

Fb er en fler-hybrid imellem en nyhedsformidler, poesibog, vandrebog og et debatforum. Er du i 

byen eller i udlandet, så kan du altid ved et enkelt tryk komme i forbindelse med et medlem både 

med en åben og en lukket besked –  uden at have e-mailadressen i nærheden. 

Jeg mener endvidere sagtens, at de skrevne medier kan bruge fb som en slags »appetitvækker«. 

Det kan godt være, at dette virtuelle forsamlingshus bliver forældet, og der kommer helt sikkert nye 

tiltag, men det medfører ikke, at fb forsvinder, og det ændrer heller ikke ved den glæde, der er 

mange, der har ved at være en del at et virtuelt netværk, hvor det er medlemmerne, der sætter 

dagsordenen. 

Det er helt uforpligtende at have en profil på fb, og der er således ingen grund til at have aversioner 

overfor selve fænomenet, fordi man ikke selv vil deltage. 

Jeg ved ikke, om det er rigtigt, når du skriver, at »politikerne tror, det er et himmerige af en 

markedsføringskanal for dem«, men politikere er jo bare almindelige mennesker, som selv 

bestemmer, hvordan de vil bruge tidens tilbud af sociale medier. Da telefonen kom på gaden, var 

der garanteret også nogle, der var forbeholdne og hellere ville tage den sikre vej på hesten for at 

bringe et budskab videre. 

Jeg tror på gode muligheder for brug af fb i undervisningen. I stedet for at vende sig imod de nye 

medier, så tror jeg vi må erkende, at de er kommet for at blive og så finde på gode måder at anvende 

dem på. Jeg ved, der kører forsøg i flere kommuner, og måske er tanken om »det globale 

klasseværelse« ikke så fjern? 



Svar: Jeg er stort set enig. Facebook og andre medier skal naturligvis bruges, når det giver mening 

for den enkelte. For mig personligt er der for meget »tomhed« og for lidt tid til dagligt at opdatere 

Facebook i mit personlige liv. Vi bruger naturligvis Facebook professionelt. Min leder handlede om 

børsnoteringen og det, at jeg tror, Facebook har toppet og fremover får stærk konkurrence. 

Venlig hilsen 

Lars Norup 

chefredaktør 


