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Stuealteret og dummekassen. Mange navne har det kære 
fjernsyn, der især fra 1960’erne gav danskerne fælles vaner 
og oplevelser. Men tv er ikke kun sjov og journalistik. Det 
er også politik, og derfor blev fjernsynets fortryllende skær  
kontrolleret. Massemediernes propaganda i 1930’erne 
skræmte i efterkrigstiden, det samme gjorde Den Kolde 
Krig. Da verdens første kommunikationssatellit, Telstar, 
steg til vejrs i 1962, indvarslede den mange nye kanaler. 
For at holde på de danske seere fik de talende torsoer i 
TV-Avisen følgeskab af TV 2 i 1988. Mens fjernsynet skabte 
fællesskab, virker de digitale medier i dag både frisættende 
og opløsende. Og måske længes vi efter monopolet. I hvert 
fald beder politikerne DR og TV 2 om sammenhængskraft.

Se flow-tv, slug gamle serier og stream tv-viden med Sissel 
Bjerrum Fossat, museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
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Satellitten Telstar 
indgik i Den Kolde 
Krigs styrkeprøve 
mellem øst og vest. I 
september 1962 tog 
den i modelform på 
charmeoffensiv i 
den delte by Berlin – 
ledsaget af smukke 
Gudrun Wilke. Her 
vises Telstar frem 
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var amerikanernes 
foretrukne lufthavn. 
Tempelhof var en 
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der havde bragt 
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Teknisk 
uheld
”Hello, Mr. Pedersen speaking”. 
“Hello Mr. Pedersen, are you at Oulo in Finland?” 

Forkert nummer. Og så endda danmarkshistoriens 
første fejlopkald via kommunikationssatellit en 
dejlig juliaften i 1962. Danskerne fulgte den histori-
ske begivenhed i spænding over både radio og tv, og 
ivrige pressefotografer knipsede løs og forevigede 
øjeblikket. Alt imens vandrede satellitten Telstar 
ufortrødent over himlen og sendte lige så upåklage-
ligt sit signal fra USA til Europa – og det helt uden 
kabler. Lydkvaliteten var fortræffelig, det eneste 
problem var, at Mr. Pedersen ikke befandt sig i 
Finland, men i kongens København med overborg-
mester Urban Hansen (1908-1986) ved sin side. 
Borgmesteren, der brændende ønskede at tale med 
sin kollega Richard Daley (1902-1976) i Chicago, 
begyndte at se en smule anspændt ud på landets 
tv-skærme.

”Hello Oulo, hello Finland!” lød det igen insiste-
rende fra telefonen. 

I den anden ende ventede borgmesteren i Min-
neapolis og ti finske parlamentsmedlemmer på at 
få hul igennem til Finland, og man havde ikke hele 
dagen til at sludre med de forkerte. Telstar ventede 
nemlig ikke på nogen og bevægede sig hastigt videre 
på sin himmelfærd. Som den kunstige måne, den 
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var, stod den op for igen at gå ned bag horisonten, 
og i løbet af 18 minutter ville der ikke længere være 
kontakt mellem Minneapolis, København, Chicago 
eller Oulo for den sags skyld. Det historiske øjeblik 
var begyndt skævt, og forvirringen var til at tage og 
føle på. 

”Teknisk – sig noget teknisk”, blev der hvisket, så 
de lyttere, der fulgte med over radioen, lige akkurat 
kunne høre det. 

Nu var det op til Danmarks Radios programmed-
arbejder Thyge Stenstrup (1940-2019) at padle hen 
over de mange ubekvemme tavsheder. Han kunne 
fortælle, at opkaldet var et af flere den aften, og må-
ske var travlhed årsagen til fejlen. Satellittens signal 
blev modtaget i Storbritannien og rejste derefter 
videre til Danmark og Finland via kabel. Stenstrup 
mente nok, at fejlen måtte være sket i omstillingen. 

Inden da havde han forklaret lytterne, hvad 
meningen med galskaben var. I 1962 var det natur-
ligvis ikke længere banebrydende at kunne tale i 
telefon over Atlanten, og satellitter var heller ikke 
helt nye længere. Den russiske Sputnik havde rystet 
den vestlige verden i 1957 ved som den første at blive 
sendt i kredsløb om Jorden, og amerikanerne var 
ikke sene til at sende Explorer i hælene på den. Det 
særlige ved Telstar var muligheden for at kunne 
sende alle mulige former for globale kommunikati-
onssignaler – telefoni, telegrafi, data, radio og ikke 
mindst television. Stenstrup kunne dog ikke forud-
se, at Telstar indvarslede en helt ny tid, der rakte 
langt ud over Den Kolde Krigs (1947-1991) logikker og 
tankesæt. Den var i mere end en forstand grænse-
overskridende, og det lille kunstige himmellegeme 
lagde det spæde kim til det ustyrlige globale medie-
udbud, vi kender i dag. I modsætning til tidligere 
satellitter var Telstar udviklet af en kommerciel 
aktør på Bell Laboratories. Ideen var at skabe et 
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globalt kommunikationsnetværk baseret på satellit-
ter, hvilket Bell med god grund kunne se et vældigt 
potentiale i. Selv om der altså også lå andre end 
militære eller videnskabelige interesser til grund 
for Telstars tilblivelse, var det stadig NASA (National 
Aeronautics and Space Administration), der stod 
for opsendelsen, og nøjagtigt som sine forgængere 
var Telstar en del af Den Kolde Krigs propaganda og 
rivaliseren.

”Copenhagen, Copenhagen! Maybe it’ll work 
better if it is in Finnish?” lød det hjælpsomt fra 
amerikanerne. 

Generaldirektør for Post- & Telegrafvæsenet 
Gunnar Pedersen (1905-1997), der stadig sad ved sit 
skrivebord i Centralpostbygningen i København, 
måtte lakonisk afslå. At få en oversættelse til finsk 
ville nok ikke hjælpe det store. Efter mange og lange 
minutter fik briterne endelig forbundet de rigtige 
skandinaver med de rigtige amerikanere, og høflig-
heder kunne nu udveksles til stor lettelse for alle. 
Efter kun fem minutters taletid måtte forbindelsen 
afbrydes, og Telstar var forsvundet bag horisonten. 

Urban Hansen afsluttede den historiske sam-
tale med et ”farewell, farewell, Mister” og tørrede 
sveden af panden. 

Mondovisionen
Bortset fra at have leveret verdens første forkerte 
nummer fra verdensrummet var det ikke telefo-
nien, Telstar revolutionerede. Det var fjernsynet. 
Allerede tre dage før telefonsamtalen debuterede 
Telstar som tv-satellit. For første gang nogensinde 
samledes et potentielt verdensomspændende pub-
likum om en fælles og samtidig oplevelse. I Europa 
kendte man allerede Eurovisionen og Nordvisionen, 
der kunne sende grænseoverskridende tv-transmis-
sioner. Eurovisionen var en del af den europæiske 
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Det historiske øjeblik i 
1962, hvor borgmester 
Urban Hansen (th.) 
og generaldirektør 
Gunnar Pedersen 
rent faktisk fik 
telefonisk kontakt 
over Atlanten med 
hjælp fra Telstar. For 
borgmesteren gjaldt 
det om at holde tungen 
lige i munden, når han 
skulle improvisere på 
skoleengelsk.
|| Peer Pedersen/
Ritzau Scanpix

tv-union (EBU), der blev oprettet allerede i 1950. I 
dag kender vi det bedst som navnet på flagskibs-
projektet, det europæiske Melodi Grand Prix, men 
det var også en del af en mere dagligdags udveksling 
af programmer mellem de vesteuropæiske lande. 
Det var da også Eurovisionen, der skulle viderefor-
midle satellittens signal. Derfor var man ikke sen til 
kærligt at døbe udvekslingen af programmer over 
Telstar Mondovisionen. 

Den 23. juli 1962 kl. 20 kunne den kendte tv-vært 
Piet van Deurs (1931-2018) byde de danske seere 
velkommen til den første afdeling af tv-transmis-
sionen. Eftersom Telstar ikke var en geostationær 
satellit, måtte udsendelsens længde tilpasses det 
sendevindue på ca. 18 minutter, der var til rådighed. 
Det betød også, at transmissionen måtte foregå i to 
afdelinger, hvor amerikanerne fik lov at lægge ud, og 
kl. 22.45 blev det så europæernes tur. På de lidt over 
to timers pause opnåede satellitten igen en gunstig 
position, og den kunne desuden nå at genoplade 
batterierne ved hjælp af sine solceller. 
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Amerikanerne inviterede europæerne til at se en 
sportsbegivenhed. Det var i og for sig meget sigende 
for den type programmer, der senere blev sendt 
via de tidlige tv-satellitter. Sportsbegivenheder var 
godt internationalt tv. De krævede ikke den store 
oversættelse, regler og kulturelle koder var genken-
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Telstars første 
udsendelse bød på 
flotte billeder af 
ærkeamerikanske 
landskaber, byer og 
baseball. Højdepunktet 
var pressemødet, hvor 
seerne kom helt tæt på 
præsident Kennedys 
bekymrede miner.
|| Midge Aylward/
Keystone/Getty Images

delige, og underholdningsværdien var åbenlys (for 
de fleste). I 1960 var de olympiske lege i Rom blevet 
optaget på bånd og sendt over Atlanten pr. fly. Alle-
rede i 1964 sørgede satellitter for at bringe signalet 
fra Japan videre til resten af kloden. 

Men det var nu alligevel ikke helt meningen, at 
Telstar skulle have sendt en lille bid baseballkamp 
fra Chicago til Europa. Hovedretten på programmet 
var en direkte udsendelse fra præsident John F. 
Kennedys (1917-1963) ugentlige pressekonferen-
ce. Eftersom satellitten var lidt for tidligt på den 
i forhold til præsidenten, måtte kampen altså på 
for at fylde sendetiden ud så længe. Det så ud til at 
passe baseballpublikummet særdeles godt. Da der 
over stadions højtalere blev annonceret, at man 
ved Telstars hjælp nu var live og direkte til Europa, 
ville jubelen ingen ende tage. Under indslaget var 
der ikke mange, der så baseball. Hverken publikum 
i Chicago, der fik travlt med at vinke til kameraet, 
eller europæerne, der mest af alt fik lejlighed til 
at vinke tilbage til de begejstrede baseballfans på 
skærmen. 

Efter den festlige start blev ansigterne lagt i 
langt mere alvorlige folder under præsidentens 
pressemøde. I dag er amerikanske pressemøder 
hverdagskost for et dansk publikum, og de fleste 
glider ubemærket ind sammen med den øvrige 
nyhedsstøj uden at efterlade sig synderlige spor i 
hukommelsen. I 1962 var mødet med den amerikan-
ske præsident direkte i egen dagligstue anderledes 
effektfuldt, og journalisternes spørgsmål var af 
tung kaliber. Var det mon muligt at indgå en aftale 
med Sovjetunionen om ikke at afprøve flere atom-
bomber? Hvordan stod det til med økonomien og 
betalingsbalancen? Skulle dollaren devalueres? 
Kennedys prompte forsvar for den amerikanske 
økonomi og dollaren fik direkte effekt på de euro-
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pæiske børser, hvor rygter om en snarlig devalu-
ering havde floreret. Dollarkursen blev næsten 
øjeblikkeligt stabiliseret, og Telstar gav et lille glimt 
af den hastighed og kraft, der ligger i en direkte, 
global og billedbåren nyhedsstrøm. 

Efter Kennedys optræden blev seerne ført 
tilbage til satellittens hjemmebane, rumkapløbet, 
og NASA fik tid til at berette om Apollomissionen, 
der skulle bringe menneskeheden til Månen i løbet 
af få år. Satellitterne var en integreret del af forbe-
redelserne til månerejsen. Dels skulle teknologien 
bruges til kommunikationen mellem besætning og 
Jorden, dels var det vigtigt at viderebringe bedriften 
til klodens befolkning i direkte tv- og radioudsen-
delser. Månelandingen blev en af det 20. århund-
redes allerstørste mediebegivenheder, som flere 
hundrede millioner mennesker fulgte på samme tid 
kloden rundt. 

De øvrige minutter blev fyldt ud med forudsige-
lige indslag fra det amerikanske kulturliv og flotte 
scener fra det obligatoriske Mount Rushmore med 
fire amerikanske præsidenters hoveder hugget i 
granit. Udsendelsen fra Eurovisionen fulgte nogen-
lunde samme opskrift og fremviste den europæiske 
civilisations højdepunkter – Big Ben, Det Sixtinske 
Kapel, Champs-Élysées, Louvre, Colosseum og 
Tower of London. Det righoldige folkeliv fra syd 
til nord fik også plads. Størst gennemslag fik den 
charmerende samepige May-Lis Skaltje og hendes 
hvide rensdyrkalv. Seerne var så vilde med hende, 
at hun blot få måneder senere optog film i Amster-
dam. Også rensdyrene blev inviteret med og måtte 
tage turen fra det nordlige Sverige til Holland i tog 
for at gå til filmen. Med verdensomspændende tv 
opstod også muligheden for øjeblikkelig verdensbe-
rømmelse. 

Helt i pagt med de kulturelle stereotyper var 
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Med satellitters hjælp 
kunne hele verden 
følge månelandingen 
i 1969. Hvis man ikke 
var så heldig at have et 
stuealter, kunne man 
mødes foran Fona og 
følge med i farver.
|| Lars Hansen/Ritzau 
Scanpix

punktlighed ikke europæernes spidskompetence, 
og Telstar nåede at forsvinde under horisonten, 
inden programmets finale kunne nå at løbe over 
skærmen.  

Regnbuebombet
Da præsident Kennedy til pressekonferencen fik 
spørgsmålet om atomprøvesprængninger, svarede 
han med god grund tøvende. ”Vi vil ikke teste igen”, 
sagde han og tilføjede: ”medmindre vi bliver tvunget 
til det”. Han forklarede, at han var ked af, at Sovjet-
unionen gennemførte prøvesprængninger. Kommu-
nisterne havde testet sidste forår og havde brudt en 
aftale på området, og amerikanerne gennemførte 
nye prøvesprængninger som svar. Nu varslede 
Sovjet en ny serie af prøvesprængninger, og præ-
sidenten konstaterede alvorligt, at verden blev et 
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mere og mere usikkert sted. Den indbyggede logik i 
atomkapløbet syntes ufravigelig.

Den 9. juli 1962, dagen før opsendelsen af satel-
litten, havde amerikanerne sendt raketten Thor til 
vejrs med kurs mod rummet. Med sig havde Thor et 
brintsprænghoved, der blev detoneret i flere hund-
rede kilometers højde. Som så meget andet under 
Den Kolde Krig var formålet først og fremmest at 
vise, at man kunne, og at man kunne svare igen på 
Sovjets tidligere prøvesprængninger. Desuden ville 
man undersøge effekten ved at detonere en bombe 
næsten hundrede gange kraftigere end bomben 
over Hiroshima, Japan, i 1945 – lige uden for Jor-
dens atmosfære.

Umiddelbart så det flot ud. I stedet for at danne 
den klassiske paddehattesky formede eksplosionen 
en næsten fuldendt cirkel, netop fordi detonationen 
var foregået i rummet. Over Hawaii kunne den be-
undres som en kunstig solnedgang. Dernæst skabte 
den flotte nordlys, når de ladede partikler bevægede 
sig ned gennem Jordens atmosfære. Det farvestrå-
lende show gav den tilnavnet Regnbuebomben. 
Datidens mest skrivende danske tv-forfatter, Leif 
Panduro (1923-1977), skrev den 15. juli i Politiken:

”I denne uge var der to ting, der lykkedes: Telstar og 
Regnbuebomben! Fremtiden gør store fremskridt 
for tiden. Telstar betyder, at der måske kommer 
direkte transmission fra olympiaden i Tokio, og 
regnbuebomben betyder, at der måske slet ikke 
bliver nogen olympiade at bringe transmission fra. 
– Aldrig har det været så indviklet at være nutids-
menneske som nu for tiden. Man vil gerne have det 
første og undgå det andet. Det andet er nemlig det 
onde – men det har de andre, og så må man også 
selv have det, for at undgå at få det. Eller også er det 
modsat!”
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At sådan en krabat havde en destruktiv natur, kom 
næppe bag på nogen. Den elektromagnetiske puls 
fra eksplosionen var imidlertid langt stærkere, 
end man havde regnet med, og elektriske kredsløb 
på Hawaii over 1.000 km væk røg sig en tur. Flere 
satellitter i lavt kredsløb om Jorden måtte omgåen-
de lade livet, og Starfish Prime, som bomben hed 
på amerikansk, betød også en tidlig død for Telstar. 
Videnskabsfolkene bag prøvesprængningen havde 
regnet med, at strålingen fra eksplosionen ville 
dale ned som radioaktivt nedfald. I stedet samledes 
partiklerne i et kunstigt radioaktivt bælte i kreds-
løb om Jorden. Det var højst sandsynligt det, der 
fik Telstar til at fejle allerede i november 1962. Det 
lykkedes at få liv i den i december og nogle måne-
der frem, men siden lod den ikke høre fra sig igen. 
Ifølge Forenede Nationers (FN) fortegnelse over ting 
og sager, menneskeheden har sendt ud i rummet, 
følger Telstar i skrivende stund stadig sin bane om 
planeten. Blot mørk og kold og død.

Popikon
Tilbage på Jorden i sommeren 1962 var Telstar 
stadig superstjerne. Man kunne se den i tv, høre 
om den i radioen og læse om den i avisen, og Telstar 
bevægede sig hurtigt ind i populærkulturens mange 
genrer. Unge håbefulde bands opkaldte sig efter 
satellitten eller dedikerede sange til den. I tråd med 
Mondovisionens verdensomspændende ambition 
opstod der danske, svenske, spanske, hollandske, 
amerikanske, britiske og sågar peruvianske Tel-
stars, der søgte det store gennembrud. De fleste 
var inspireret af lyden af den nye tid, twist og tidlig 
beat, for som man kunne læse bag på den holland-
ske gruppes pladecover fra 1963, måtte det være 
klart for enhver, at man i Telstars tidsalder ikke 
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længere dansede polka. Det største Telstarhit blev 
et futuristisk og udelukkende instrumentalt num-
mer af den britiske gruppe The Tornados. På trods 
af eller måske nærmere på grund af sin science 
fiction-agtige klang og de lidt skingre elektroniske 
lyde fra en clavioline (en form for tidlig synthesizer) 
røg nummeret til tops på både de amerikanske og 
engelske hitlister og blev der i flere uger.  

Senere lagde Telstar navn til Adidas’ VM-bold, 
en spillekonsol, en Fordmodel og meget andet. Der 
er heller ikke megen tvivl om, hvorfra instruktøren 
George Lucas (1944-) fik inspiration til den bippen-
de og summende stjernekrigshelt R2-D2.

Beam me up
På trods af alle artighederne fik Telstar størst betyd-
ning som tv-satellit. Den skubbede til en udvikling, 
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I 1962 handlede 
drengedrømme om 
satellitter og musik. 
Her ses det norske The 
Telstars Orkester.
|| Magne Lilleøen/Anno 
Domkirkeodden

der på sigt kom til at forandre fjernsynet. Både som 
nyhedsmedie og som kulturel faktor i langt bredere 
forstand. 

I 1962 var dansk fjernsyn ungt, men havde 
fundet sin form og havde mange seere. Omkring 
700.000 husstande betalte licens, hvilket var næ-
sten dobbelt så mange som blot to år forinden. På 
trods af sin unge alder byggede fjernsynet videre på 
en lang tradition grundlagt med Statsradiofonien i 
1925. På mange måder var tv blot radio med billeder 
på. Det havde samme forpligtelser over for seerne, 
som radioen havde over for lytterne, og sendte også 
i vid udstrækning samme type stof. Statsradiofoni-
ens ramme om de elektroniske massemedier var i 
høj grad national. Tv blev først og fremmest lavet 
til familien Danmark. Det var ikke meningen, at det 
skulle sendes andre steder hen, og hvis det blev, var 
det nærmest et uheld. Grundlæggende så man på 
udenlandsk tv på samme måde. Når udenlandske 
programmer kom på skærmen, havde Danmarks 
Radio udvalgt dem, og de var oftest en del af etable-
rede samarbejder, fx Eurovisionen eller Nordvisi-
onen. Mange danskere kunne dog også få tyske og 
svenske signaler frem på skærmen. Den slags over-
spild, som det blev kaldt, var et irritationsmoment, 
der ikke helt kunne undgås, men måtte begrænses. 

De kendte antenner stod på jorden og udsendte 
radiobølger. For at sende tv over lange afstande 
skulle man derfor bruge en kæde af antenner, der 
kunne sende signalet videre. Satellitteknologien 
brød med det princip. At antennerne ikke kunne 
sende et signal over meget lange afstande, havde 
ikke noget med afstanden at gøre, men skyldtes, at 
vi bor på en kugle. Højfrekvente bølger bliver kun 
til en vis grad afbøjet af Jordens magnetfelt og fiser 
derfor hurtigt ud i verdensrummet. Ideen med sa-
tellitterne var derfor lige så simpel, som den var ge-
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nial. I stedet for at forsøge at sende bølger, der helst 
ville rejse ligeud, rundt om en klode, kunne man 
sende dem direkte ud i rummet, hvor et kunstigt 
himmellegeme skulle sende bølgerne retur mod 
Jorden. På den måde kunne signalerne rejse fra et 
sted på Jorden til et andet uden at være afhængige 
af kablers eller kæder af antenners lige linjer. 

Selv om Telstar var spæd, umoden, kluntet og 
hurtigt blev defekt, betød afstande, verdenskortet, 
oceaner, bjergkæder og antifascistiske beskyttelses-
mure derfor ikke længere det samme. 

 
Fjernsynsfællesskaber
Ofte er fjernsynet blevet opfattet som ligegyldig 
underholdning, kulørt massekultur og ikke så 
dybdegående som en rigtig avis og da slet ikke 
ordentlig kultur som teater eller litteratur. Kun få af 
tv-kulturens danske frembringelser – fx den uom-
gængelige tv-serie Matador og børneprogrammet 
Kaj og Andrea – fandt vej ind i Kulturministeriets 
Kulturkanon fra 2006. Omvendt er tv-mediet også 
ofte blevet tillagt en næsten uhyggelig magt som en 
hypnotiserende, kulturødelæggende kraft med di-
rekte adgang til folkets, eller endnu værre, barnets 
underbevidsthed. Vi var tv-narkomaner foran stue-
alteret eller komakassen og fik måske/måske ikke 
firkantede øjne, men vi morede os trods alt ikke til 
døde, som medieteoretikeren Neil Postman (1931-
2003) foreslog i sin bog Fagre nye TV-verden i 1985. 
I et historisk perspektiv er der meget mere ved 
fjernsynet end skismaet mellem unyttigt tidsfordriv 
og skræmmende mareridtsmaskine. 

Tv’et blev en helt central del af danskernes 
verden, og det voksede sig stort og levedygtigt i takt 
med velstandsstigningen i de gyldne år, der udsty-
rede efterkrigstidens danskere med villa, Volvo, 
vovse og velfærdsstat. Fjernsynet var en formidabel 
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Skal fjernsynet være en 
flimmerkasse, der bare 
slår tiden ihjel for os, 
spurgte illustratoren 
Arne Ungermann (1902-
1981).
|| Arne Ungermann/
Odense Bys Museer/
VISDA

fællesskabsdannende kraft, der blev en fast del af 
alt fra hverdag og børnetime til højtider og jule-
show. Fjernsynet var et medie, der ikke nøjedes med 
at viderebringe nyheden om begivenheder fra den 
store verden – det skabte også selv begivenheder, 
vaner og traditioner. Men mere end det har de man-
ge timer foran kassen aflejret sig som en slags fælles 
hukommelse. En bank af fælles oplevelser, som 
danske fjernseere havde til fælles uden nogensinde 
at have mødt hinanden. 

Jeg tør ikke gå fra mit tv
sidst jeg var på toilettet
sendte de et usædvanligt indslag
som folk snakkede om i dagevis

Sådan skrev forfatter og journalist Kristen Bjørn-
kjær (1943-) i digtet Kærestesorg i 1976. Det var 
selvfølgelig en karikatur, men på den der ’det-er-
sjovt-fordi-det-er-sandt’-facon. Der er sket meget 
siden. For det første foregår en stor del af dansker-
nes medieforbrug nu på toilettet med smartphonen 
i hånden – havde Bjørnkjær blot haft et håndholdt 
tv, var han ikke gået glip af noget. For det andet er 
det langtfra sikkert, at kollegerne har set det samme 
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på skærmen aftenen i forvejen, når de mødes over 
madpakken. Da Kristen Bjørnkjær gik på toilettet, 
var tv både dominerende og begrænset. Det var 
længe før nutidens mange små personlige skærme, 
og der fandtes kun en eneste kanal på dansk. Det 
var derfor ikke så underligt, at tv-programmer var 
fælles samtalestof. 

Man kan høre tv’et, når vi taler. Før de elek-
troniske medier fik danskerne ordsprog og faste 
vendinger fra Bibelen, litteraturen eller teatret. 
Guldalderdigteren Adam Oehlenschläger (1779-
1850) lærte os, at det var særligt heldigt at få en 
appelsin i turbanen, og forfatteren Ludvig Holberg 
(1684-1754) har fået os til at spørge, hvorfor Jeppe 
drikker. Ikke færre end seks sider med bevingede 
ord fra eventyrdigteren H.C. Andersens (1805-1875) 
hånd er blevet noteret af museumsinspektør Ejnar 
Stig Askgaard (1963-) fra H.C. Andersen Museet. Det 
er ganske vist! 

Tv har i høj grad overtaget rollen som sprog-
fabrik. Fra det kanoniserede værk Matador har vi 
lært at sige: ”Jeg går op og lægger mig”, som Maude, 
og ”av min arm”, som barneplejersken frk. Hollen-
berg. Kaj og Andrea kan få os til at ”bakke snag-
vendt”, og selv om Bamse og Kylling ikke officielt 
er på kanonlisten, kunne de ”tihvertifald” lige så 
godt være det. Udviklingen af fjernsynsdansk har 
ingenlunde været begrænset til monopoltiden, og 
TV 2, der gik i luften i 1988, har også sat sit umisken-
delige præg på danskernes samtaler. Hvis man er i 
tvivl om noget, kan man ”ringe til en ven” (Hvem vil 
være millionær?), ”købe en vokal” (Lykkehjulet) eller 
spørge: ”Hvor skal vi hen, du?” som skærmtrolden 
Hugo i Eleva2ren. De Nattergales sprogligt sprudlen-
de jysk-engelske The Julekalender udbredte udtryk 
som ”ja, det’ båre dæjli” og ”vi må da håw, det bli’r 
bedre i morgen”. Reklamerne har leveret et væld af 
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oneliners, der sidder fast – om man vil være ved det 
eller ej. Og selv de mere seriøse sider af sendefladen 
som dokumentarserien Er jeg da helt gak, mor? om 
de handicappede Morten, Peter og Anna kan være 
med og bringe os til ”det falske sted”. 

Fjernsynet bidrog i sine velmagtsdage – måske 
i højere grad end noget andet medie i verdenshi-
storien – med nationalt fællesskab. Den britiske 
samfundsforsker Benedict Anderson (1936-2015) 
har vist, at trykkapitalismen var helt afgørende 
for, at nationale fællesskaber kunne udvikle sig. 
Med det mente han, at bøger og aviser gav læserne 
mulighed for at have en form for fællesskab med 
folk, de aldrig havde mødt og sikkert heller aldrig 
ville komme til at møde. Kun gennem muligheden 
for at meddele sig til hinanden på skrift kunne en 
offentlighed udvikle sig. Rammen var rigssprogene 
(hverken præstens latin eller de lokale dialekter), 
og nationen havde derfor en indre sammenhæng 
og samtidig en ydre grænse. Når man ser på det 20. 
århundredes massemedier, er det ikke svært at låne 
fra Andersons ideer. De skabte en fælles reference-
ramme og i tilgift fælles vaner og traditioner. Man 
kunne tale med naboen om udsendelser i radioen 
eller i fjernsynet, og samtaleemnet ville vække 
genkendelse.

Anderson beskriver, hvordan avisen blev læst på 
nogenlunde samme tidspunkt – i hvert fald samme 
dag – for allerede dagen efter sin udgivelse at være 
forældet. Det skabte en helt ekstraordinær masse-
ceremoni, og medlemmerne af dette læsefællesskab 
blev ikke blot bundet sammen af det, de læste om, 
men også af den fælles og samtidige handling. Hvis 
avisen med Andersons ord var en ekstrem bog, så 
var TV-Avisen en ekstrem avis. Samtidigheden og 
ritualet blev dikteret af tv-oversigten, og før stream-
ing og videooptagere fandtes udsendelsen kun i 
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Tv-programmet var 
med til at give dagen og 
året rytme og struktur 
– nogle gange som et 
fristende forslag, andre 
gange som diktat.
|| Kurt Ard/Illustreret 
Familie Journal 

dette ene tidsrum. Til gengæld vidste man, at man 
næste dag kunne se et tilsvarende program samme 
tid, samme kanal. På den måde var tv med til at give 
tiden orden – både dagens og årets gang. 

Et ritual i særklasse er dronningens nytårstale, 
der har formået at få en af hovedrollerne ved årets 
afslutning. Danskerne, der ellers kun nødigt spiser 
på andre tidspunkter end kl. 18 nul dut, har gjort 
plads til dronning Margrethe (1940-) ved middags-
bordet og sætter ikke tænderne i hverken kålpølser 
eller rejecocktail, før der er blevet sagt ”Gud bevare 
Danmark!” Traditionen blev grundlagt i fjernsy-
nets unge år af dronningens far, kong Frederik 9. 
(1899-1972), på den sidste aften i 1958. Den byggede 
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videre på radioens nytårsudsendelser, der fra 1941 
havde udsendt kongens ”skåltale for fædrelandet”, 
rådhusklokkernes tunge slag og digterpræsten 
N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) ”Vær velkommen, 
Herrens år”. En absolut styrke ved nytårstalen 
er i langt højere grad forudsigeligheden og de let 
genkendelige grundtræk end talens indhold. I de 
små hjem har der sågar udviklet sig spil og lege, der 
bygger på talens faste mønster. Når søens folk eller 
Grønland nævnes, skal der skåles. Siden er tv-ritu-
alerne nytårsaften blevet udbygget, og for mange er 
den særdeles britiske, men i realiteten tyske sketch 
90-års fødselsdagen en tilbagevendende begivenhed 
og har været det siden 1980. Bortset fra 1985, hvor 
Danmarks Radio forsøgte at slippe af med fødselar 
og snublende tjener, men efter folkelige protester 
måtte vende tilbage til ”the same procedure as last 
year”. 

Dagen derpå kan man igen lade sig indhylle i 
traditionernes beroligende favntag på sofaen med 
Eurovisionens udsendelse af nytårskoncerten i 
Wien og de velkendte åååååh fra publikum i Gar-
misch-Partenkirchen, når mænd i stram spandex 
lader sig glide ud over kanten af skihopbakken. 
Nytårshoppene var blandt Eurovisionens første ud-
sendelser og har kunnet følges på Danmarks Radio 
lige siden 1959. 

Benedict Anderson interesserede sig især for de 
trykte mediers betydning for skabelsen af nationale 
fællesskaber, men de elektroniske medier bar på 
grænseoverskridende egenskaber og skabte også 
transnationale forbindelser. Om man ligger på sin 
sofa den første januar i Danmark eller i Spanien, er 
underordnet – tømmermands-tv på nytårsdag er lig 
med skihop. I statsmonopolets tid var det primæ-
re fjernsynsfællesskab af gode grunde nationalt, 
men slet ikke det eneste. Og når vi nu er ved det, 
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havde Statsradiofonien aldrig et rigtigt monopol 
på tv-signaler i Danmark. Alle vide vegne piblede 
der signaler ind over grænserne. I de sydlige dele af 
landet blev der nytårsnat straks efter de andægtige 
toner fra ”Vær velkommen, Herrens år” slået over 
på tysk, hvor der ikke alene var sang, men også dans 
og frække parisiske varietédamer. 

Fjernsynet tilbød med andre ord flere fællesska-
ber end blot de nationale. Det rakte i første omgang 
ud over den enkelte nationalstat, men senere gav 
lokal- og regional-tv også adgang til mindre og mere 
snævre fællesskaber. Fjernsynsdansk var ikke blot 
dansk, men også ”Hände hoch” (som tyske prærie-
helte og synkroniserede amerikanske cowboys var 
enige om at sige) og ”hasta la vista, baby” (fra filmen 
Terminator 2). Derfor var det ikke ligegyldigt, hvor-
dan staterne og statsradiofonierne ville eller kunne 
regulere og kontrollere tv-signalerne. Udsendelser-
ne over Telstar var i første omgang et udtryk for den 
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Blandt de populære 
udsendelser på tysk tv 
var Die Sendung mit der 
Maus. Danskere i den 
sydlige del af landet 
kunne følge musen og 
elefantens små eventyr 
og blive klogere på, 
hvordan tysk industri 
fremstillede alt fra 
skruer til elpærer og 
toiletkummer.
|| WDR/Ritzau Scanpix

kontrol og blev udvekslet ved hjælp af det etablere-
de vesteuropæiske samarbejde i Eurovisionen, men 
teknologien og det private initiativ bag satellitten 
trak i en anden retning og skubbede til grænserne. 

Fjernsynet forbandt danskerne til verden uden 
for stuerne, og det forbandt danskerne med hinan-
den. Som massemedie indtager det en særstatus i 
det 20. århundrede. Tidligere havde danskerne fået 
deres daglige nyheder fra et væld af aviser. Der var 
både noget for kommunister og konservative, og 
uanset om man boede i Skive eller Løgstør, kunne 
den regionale presse levere sidste nyt. TV-Avisen 
blev danskernes fælles avis. 

Selv om fjernsynet stadig er et vigtigt medie, 
fremstår tv’ets storhedstid i dag som en afsluttet 
æra. Siden 1990’erne er udbuddet af elektroniske og 
siden digitale tilbud vokset eksplosivt, og fjernsy-
nets status som et ordinært omdrejningspunkt i en 
ekstraordinær masseceremoni er forbi. Medierne 
forbinder stadig mennesker, men fællesskaberne 
er nogle andre, og de er både større og mindre end 
tidligere. Den helt store begrænsning for tv i det 20. 
århundrede lå på afsendersiden. Tv var hundedyrt 
at producere, og selv i det liberale USA var udbuddet 
begrænset. Den legendariske tv-vært Walter Cron-
kite (1916-2009) fra CBS, som indtog en selvfølgelig 
hovedrolle i præsentationen af Telstar, er blevet 
beskrevet som en personificering af den amerikan-
ske nation. 

I dag ser massemedierne helt anderledes ud. 
Hvor det klassiske tv havde mange seere, men et 
begrænset antal afsendere, så har nutidens sociale 
medier givet helt almindelige mennesker adgang til 
at aflevere budskaber til et (potentielt) globalt pub-
likum. Den udvikling hyldes på den ene side som 
en sand demokratisering af medierne, men vækker 
også bekymring, fordi de store fællesskaber udfor-
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Familien Andersen-
Skjern fra Danmarks 
Radios serie Matador, 
en institution i 
en institution i en 
institution. Hele otte 
gange er serien blevet 
vist, siden den kom til 
verden i 1978. 
|| Rolf Konow/Ritzau 
Scanpix

dres. De mange kanaler, platforme og informationer 
giver mulighed for at vælge til og ikke mindst at 
vælge fra. Vi kan mødes på hestenet.dk, være poli-
tisk ukorrekte på 4chan eller dele vores passion for 
My Little Pony i dedikerede, lokale eller globale, men 
snævre fællesskaber. Hvor fjernsynet var en effektiv 
medskaber af sammenhængskraft i det danske 
fællesskab, virker de nye muligheder opløsende og 
individualiserende. Hvor programoversigten blev 
delt af et helt land, har ikke to mennesker på plane-
ten nøjagtigt det samme feed på Facebook eller ens 
historik på YouTube. 
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Statsradio-
fonien
For at forstå den verden, Telstar brød forstyrrende 
ind i, må man først til radioen. I Danmark og i langt 
de fleste vesteuropæiske lande blev fjernsynet en 
del af radiofonierne. De besad både den tekniske og 
indholdsmæssige knowhow, og ikke mindst var de 
etablerede institutioner med en fast plads over for 
staten og samfundet. 

Allerede i 1920’erne drømte man om at sende 
levende billeder ved hjælp af radioteknologien. 
Men selv om der i København i 1930’erne blev leget 
med at sende elektroniske billeder fra Politikens 
foredragssal til Arenateatret, var der lang vej til 
den form, tv skulle få efter krigen. Fordi fjernsy-
net i Danmark fik sit gennembrud som en del af 
den institution, der i forvejen lavede radio, kom 
Statsradiofonien naturligvis til at betyde en del for, 
hvordan tv blev opfattet, produceret og distribueret. 
Og når tv gled helt naturligt ind under Statsradiofo-
niens vinger, så blev det også omfattet af de samme 
forpligtelser til at lave programmer af alsidig og 
oplysende karakter. Det blev underlagt Radiorådet, 
som skulle sørge for Statsradiofoniens uafhængig-
hed og holde øje med, om udsendelserne havde den 
rette kvalitet. Fjernsynet blev derfor helt automa-
tisk en del af radiofoniens statsmonopol. Det var det 
monopol, Telstar var med til at bryde. 

Man kan fristes til at betragte radiofoniens 
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eneret til at udsende radio og tv-signaler som et 
naturligt monopol.  Ligesom veje, jernbaner, rør-
ledninger, elektriske kabler og telefonforbindelser 
var sende- og optageudstyr forbundet med store 
omkostninger. Private initiativer ville på grund 
af investeringernes størrelse blive begrænset til 
ganske få kommercielle aktører, og derfor men-
te mange politikere, at staten skulle have eneret. 
Økonomien var da også den væsentligste årsag til, 
at regelmæssige fjernsynsudsendelser først kom til 
Danmark efter krigen – altså relativt sent. Når man 
ser på baggrunden for Statsradiofonien, var mono-
polet nu alligevel ikke opstået helt af sig selv eller 
uden sværdslag. 
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radiobølger. Ingeniøren Valdemar Poulsen (1869-
1942) havde sammen med sin gode ven ingeniøren 
Peder Oluf Pedersen (1874-1941) udviklet buegenera-
toren i 1902. Pedersen var i øvrigt ingen ringere end 
Gunnar Pedersens far – altså ham, der sagde ”hello 
hello” over Telstar. Det var ikke fra fremmede, at 
Pedersen junior havde sin viden om radiobølger. 

Generatoren kunne frembringe sammenhæn-
gende elektromagnetiske bølger, hvilket var helt 
afgørende for at kunne udsende tale og musik over 
trådløs telegrafi. Det var stort. På det flotte mosaik-
loft under Stærekassen i København er den lidt 
anonyme ingeniørtype netop Poulsen – i selskab 
med eventyrdigter H.C. Andersen, fysiker Niels 
Bohr (1885-1962) og andre genkendelige kontrafejer. 
Poulsenbuen havde sin storhedstid i 1920’erne, før 
den blev udkonkurreret af radiorørene. Danmark 
var ikke noget uland, når det kom til radioteknologi 
og innovation, men var alligevel langt bagefter især 
USA, når det drejede sig om at udnytte den trådløse 
radio i praksis. 

I 1922 var radioamatørerne blevet så mange og 
organiserede, at ønsket om lovlig radiolytning og 
danske udsendelser kom til at dominere. Telegraf-
væsenet havde under Første Verdenskrig overtaget 
Poulsens gamle forsøgsstation i Lyngby, og amatø-
rerne fik lov til at leje sig ind for 60 kr. i timen. Det 
var dyrt og ikke særligt godt. Navnlig jyderne følte 
sig snydt, og det spruttende og afbrudte signal nåe-
de da også kun dårligt frem. Det blev militæret, der 
kom jyderne til undsætning, og Forsvarsministeriet 
gav lov til, at den nye sender i Ryvangen og tilhøren-
de relæstationer måtte udsende radio til civile. Også 
københavnerne fik et bedre sendeanlæg i et af Stats-
telegrafens lokaler i Jorcks Passage. 

De forskellige radioklubber delte sig i to lejre 
omkring Ryvangen og senderen i København, og 
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de to grupper gik nu i flæsket på hinanden. Den 
store radiokrig blev det kaldt. Hvem kunne bedst, 
og hvem kunne tale dårligst om de andre i æteren? 
Frontlinjerne var skarpe: provins mod hovedstad 
og militære teknikere mod civile teknikere. Og så 
var der personlige uoverensstemmelser. Fra tavst at 
have lyttet til andre fik danskerne på kort tid hele 
to konkurrerende kanaler, og idérigdommen var 
stor. Man kunne vælge mellem musik, sprogunder-
visning, foredrag, valgtaler, kvindesagsforkæmper 
Thit Jensens (1876-1957) Dametime og gudstjeneste 
om søndagen, og danskerne var blandt de første 
europæere, der fik en radioavis. Den uregulerede 
konkurrence betød imidlertid også, at kanalerne 
var svære at skelne fra hinanden, fordi de blev 
sendt på næsten de samme frekvenser. I takt med 
at lyttertallet steg, øgedes forventningerne også til 
kvaliteten, og på trods af de nye sendemuligheder 
var teknikken langtfra fejlfri.   

Krigen fik ingen rigtig vinder, eftersom staten i 
1925 fik ansvaret for radioens drift. I første omgang 
som en forsøgsordning, men allerede året efter blev 
den gjort permanent. Resultatet af radiokrigen var, 
at det stod klart for de fleste – selv landets poli-
tikere – at radio var interessant og havde et langt 
større potentiale end blot at være nørdede mænds 
og enkelte kvinders fritidssyssel. Potentialet kunne 
næppe forløses gennem radioklubbernes indbyrdes 
krig, den dårlige finansiering og de midlertidige 
sendemuligheder, mente mange. Fordelen ved en 
Statsradiofoni var, at telegrafvæsenet kunne stå for 
at opbygge en ordentlig infrastruktur for radioen. 
De løbende omkostninger skulle lytterne betale via 
radiolicens. Samtidig kunne radiokræfterne samles 
i en institution af højere kvalitet og understøtte 
radioens kulturelle betydning. På den måde fulgte 
Danmark det, der blev den europæiske norm, og i 
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slutningen af 1930’erne var der kun private radio-
stationer side om side med de statslige i Spanien, 
Jugoslavien, Frankrig og Luxembourg. Radioen i Lu-
xembourg fik øvrigt mange danske lyttere og kunne 
efter krigen tilbyde en ny tids toner sammen med 
det kortvarige piratinitiativ Radio Mercur, inden 
radioens P3 blev oprettet i 1963.

Ud over de praktiske årsager bag Statsradiofo-
nien lå der bestemt også overvejelser om politiske 
og nationale hensyn. Socialdemokraten Thorvald 
Stauning (1873-1942) var blandt de politikere, der 
havde afprøvet de nye muligheder, og havde i 1924 
holdt valgtale i radioen, inden han blev valgt som 
statsminister for første gang. Radioen var et kraftigt 
redskab for agitation og kunne gennem Statsradio-
fonien holdes uafhængig af direkte indflydelse fra 
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Statsradiofoniens 
første chef, 
kammersanger 
Emil Holm, og frue, 
kammersangerinde 
Katarina Holm, ved 
klaveret i privaten.
|| Ritzau Scanpix

private eller politiske interesser. Samtidig havde 
radioen vist sit værd som et redskab for folkeoplys-
ning, hvilket skulle blive et helt afgørende element i 
det, man senere kaldte public service. 

Allerede radioloven fra 1926 slog fast, at radioens 
programmer skulle være af ”alsidig kulturel og op-
lysende art”. Sætningen genlyder stadig i enhver dis-
kussion af public service – og i tidens lange hviske-
leg har der sneget sig et komma ekstra ind mellem 
”alsidig” og ”kulturel”. Det skyldes ikke kun, at det 
er svært at skrive af, men kommaet er nærmere et 
lille sprogligt bremsespor efter de mange og lange 
diskussioner om, hvad alsidig mon skulle betyde. 
Forummet for mange af de lange snakke om radio-
ens forpligtelser var Radiorådet, der blev oprettet 
som radiofoniens øverste myndighed.

Den daglige drift og programlægning blev kam-
mersangeren Emil Holms (1867-1950) opgave. Han 
blev hentet ind fra det københavnske radiomiljø og 
havde erfaring og netværk i orden. Baggrunden som 
først købmand og siden operasanger var en sjæl-
den, men velegnet kombination. I modsætning til 
flere andre radioentusiaster var det ikke teknikken, 
der fascinerede Holm. Den side af sagen overlod 
han gerne til sin tyske kone, kammersangerinden 
Katarina Holm (1870-1956). Til gengæld havde han 
et meget skarpt blik for radioens rækkevidde i 
geografisk, social og kulturel forstand. Radioen var 
for høj og lav, og afstanden til nærmeste teater eller 
koncertsal betød ikke længere noget. Den musik 
og den kunst, han brændte for, ville med radioen 
kunne nå hele folket. Kultur og oplysning var for 
Emil Holm en og samme sag. Den betød musik. Han 
var tidligere set og hørt i Københavns gader, når han 
med sin store basstemme fra ladet af en lastbil lod 
arbejdsløse indføre i operaens verden. 

Nu fik han en langt større platform at stå på.
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I Kalundborg blev den 
nye radiosender et 
symbol på bystolthed 
og modernitet og tog 
sig ud som et lokalt 
Eiffeltårn på Aage 
Rasmussens (1913-1975) 
turistplakat.
|| Dansk 
Plakatmuseum i Den 
Gamle By

Den ædle kappestrid 
Radioen skulle ud til hele folket – og gerne lidt 
længere end det. Når staten havde overtaget an-
svaret for radioen i en nationalstat som den dan-
ske, måtte radiobølgerne sendes klart igennem til 
yderste klitrække. Der skulle ordentlige sendere 
til, og en storstation skulle oprettes. For at vælge 
det rette sendeudstyr til storstationen sendte Holm 
en kommission med stor musikalsk ekspertise til 
Prien ved München i Tyskland. De udvalgte var 
”Landets første Musikautoritet”, komponisten Carl 
 Nielsen (1865-1931), som Holm kendte fra sin tid 
som operasanger, komponisten Poul Schierbeck 
(1888-1949), overingeniør Kay Christiansen (1891-
1937) fra Telegrafvæsenet og naturligvis Katarina 
Holm, der var rigets bedste til at vurdere lydkva-
litet. Prien var radiofonisk interessant, fordi man 
her med godt resultat kunne lytte til stationerne i 
München, Wien og Prag. De blev anset for at være 
blandt de fremmeste i Europa, og samtidig byggede 
stationerne på forskellig sendeteknologi. Modellen 
i Prag blev enstemmigt foretrukket af delegationen, 
og vejen var nu banet for opførelsen af den danske 
storstation i Kalundborg. 

Armbevægelserne var i det hele taget ikke små, 
og hvis den danske Statsradiofoni nogensinde har 
ført ekspansiv kulturpolitik, så var det i denne peri-
ode. Da fjernsynet kom til Danmark i 1950’erne, hav-
de man alle erfaringerne fra radioen med i bagagen. 
Det førte til begrænsninger, regulering og forsig-
tighed. I 1920’erne syntes mulighederne langt mere 
åbne, og de trådløse radiobølger næsten grænselø-
se. I Radiofoniens første årbog fra 1926 hilste Emil 
Holm stolt udsigten til en storstation velkommen:

”Det gælder nu om, uden Jageri, konsekvent at 
arbejde videre paa Udviklingen, saa at vi – naar en af 
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de vigtigste Faktorer for dansk Radiofoni: Storstati-
onen, der vil kunne høres langt ud over vort Lands 
Grænser, tages i Brug – da staar fuldt rustede i 
enhver Henseende til at optage den ædle Kappestrid 
mellem Nationerne, og at vi med fuld Fortrøstning 
tør sige ’Danmark sender!’”

En kappestrid skulle der blive tale om, men om den 
også blev ædel, er et godt spørgsmål. I 1926 var der 
allerede ca. 200 europæiske stationer. Heraf gik 5-6 
stykker godt igennem på danske radioer, og mange 
andre kunne opfanges, når de blev hjulpet på vej af 
kraftigere antenner og gunstige atmosfæriske for-
hold. I programoversigterne kunne man i ugebladet 
Radiolytteren i 1920’erne nærstudere sendeplanerne 
for stationer i Belgien, Tjekkoslovakiet, England, 
Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Schweiz, 
Østrig og Tyskland, der udsendte på lang- og mel-
lembølge. Over de korte bølger blev det endnu mere 
eksotisk, og på listen fandt man Indien, Costa Rica, 
USA, Argentina, Cuba og Sovjetunionen. 

I første omgang kneb det for Holms  radiofoni 
at blive hørt så langt væk som i Jylland, og her 
kom storstationen ind i billedet. Den blev indviet i 
august 1927 i Kalundborg under stor festivitas. Den 
lokale presse var revnefærdig af stolthed over det 
potente sendeanlæg, der nu rejste sig over byen som 
et symbol på fremskridt og modernitet: ”Danmarks 
Storstation vil fremtidig hvert Døgn slynge Kalund-
borgs Navn ud over hele Europa”. Byen havde siden 
krigen haft et dårligt image og var mest kendt for 
forretningsmanden – læs: gullaschbaronen, der 
under Første Verdenskrig tjente gode penge på at 
sælge mad til fronten – Valdemar Henckels (1877-
1953) krakkede skibsværftseventyr. Nu fik byen et 
funklende vartegn på lidt over 100 meters højde, og 
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herfra udsendte man langbølgeradio med en styrke 
på 7,5 kilowatt.  

I takt med at flere internationale radiostationer 
begyndte at sende, kom kanalerne til at ligge tættere 
på hinanden og forstyrre kollegers og konkurren-
ters udsendelser. Stærkere signaler overdøvede 
svagere, men de konkurrerende signaler kunne også 
danne interferens, så hverken den ene eller den 
anden kanal var til at holde ud at høre på. Proble-
merne med interferens kendte man kun alt for godt 
i København, hvor de to konkurrerende amatørsta-
tioner havde betydet fløjten, hylen og skratten. 

Grænserne mellem radiofoniernes sendeom-
råder var der interesser i at overholde for at undgå 
dårlig lyd, men naturligvis også i at overskride. I før-
ste omgang skete det som en naturlig konsekvens af 
radiobølgernes natur. De lod sig ikke sådan stoppe, 
og så var de netop taget i brug for at kommunikere 
over store afstande. Og muligheden for at sende 
over de lange afstande var åbenlyst indbydende. 
Statsradiofonien kunne i løbet af 1930’erne flere 
gange sende programmer til de danske udvandrere 
i USA med hjælp fra de store amerikanske radio-
selskaber CBS og NBC. Stauning, kongen og kron-
prinsen fik deres ord slynget tværs over Atlanten. 
Kultur blev det også til. Fx læste den lille pige Randi 
Den lille pige med svovlstikkerne op for amerikanske 
børn i juledagene i 1935 direkte fra H.C. Andersens 
Hus i Odense. 

I forbindelse med højtiden opstod traditio-
nen for at sende Julehilsen til Grønland i 1932. 
Den begyndte som korte hilsner til de danskere, 
der tilbragte julen i det høje nord fjernt fra deres 
familier, venner eller kærester. De følelsesmættede 
og stemningsfulde personlige hilsner var program-
mets kerne og helt sikkert årsagen til populariteten. 
De blev hurtigt udvidet med taler, musik og andre 
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indslag, og siden 1983 har de været vist på tv. Alle-
rede fra programmets spæde start blev det pakket 
ind i et højere formål. Statsminister Stauning var 
meget betaget af Grønland og indledte den første 
udsendelse med en hilsen ”op til det Folk, som det 
skal være Danmark en Ære at bringe frem i Rækken 
af nordiske Kulturfolk”.

Også på dette punkt lignede Danmark sine 
europæiske naboer, og hollændere, tyskere, fransk-
mænd, italienere og briter sendte radio til oversøi-
ske områder og fjerne slægtninge.

Al denne aktivitet lagde pres på æteren i mere 
end en forstand. Det kneb med pladsen, men det 
var også en kamp om at få sit budskab igennem. Der 
var derfor også noget ildevarslende over kappestri-
den mellem nationerne. Forfatteren Louis Levy 
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Blandt fotografen 
Jette Bangs (1914-1964) 
enestående optagelser 
fra Grønland er dette 
stemningsfulde 
billede af en lyttende 
forsamling i julen 1936.
|| Jette Bang Photo/
Arktisk Institut

(1875-1940), der i dag bedst huskes for Sørens far 
har penge, men i 1926 var blandt de københavnske 
meningsdannere og medlem af Radiorådet, manede 
til eftertanke:

”Radiofonien staar overfor den Opgave at skabe et 
større Danmark i sit eget Billede, overfor at bre-
de Kultur ud til alle Sider. Men dette Redskab for 
Folket kan let ved en Motivforskydning blive et 
Redskab for en Falsk Nationalisme. Her lurer efter 
min Mening den alvorligste Fare for Radio som 
Kulturfaktor”.  

I et internationalt perspektiv var den trange plads 
i æteren især et europæisk problem. Mange små 
sprogområder, mange følsomme grænser, mange 
fjerntliggende kolonier og mange nationale interes-
ser måtte plejes – og strides. Uden internationale 
aftaler og konventioner var der derfor tale om ren 
radiokakofoni. Med den belgiske radioekspert Ray-
mond Braillards (1888-1945) ord var Europa som et 
”slags impressionistisk puslespil”. Braillard var sat 
i spidsen for en kommission nedsat af den nyopret-
tede Internationale Radiofoniunion. I dag kender 
vi bedre unionens efterfølger under sin engelske 
betegnelse The European Broadcasting Union 
(EBU). Den begyndte som ti europæiske radiofonier, 
der skulle sørge for at fordele de europæiske bølger 
efter en række sindrige principper. Man fornem-
mer på Braillards maleriske beskrivelse, at det ikke 
var en let opgave. 

Resultatet af arbejdet blev Genèveplanen, der 
regulerede frekvensfordelingen for mellembølge-
området. Planen trådte i kraft i oktober 1926 og fik 
relativt stor opbakning – blot to år senere havde 
80 % af de europæiske radiofonier underskrevet 
aftalen. I praksis løste planen ikke problemerne. 
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Den manglede organisatorisk autoritet, internati-
onalt gennemslag og ganske enkelt mulighed for at 
håndhæve retningslinjerne. Ud over at en femtedel 
ikke underskrev planen, blev europæerne i løbet 
af 1930’erne en stadig mere balstyrisk flok. Selv om 
planen således ikke var en udelt succes, pegede den 
alligevel fremad og i retning af international regule-
ring af radiobølgerne. 

Forsøgene på regulering blev bragt videre til et 
større forum, nemlig Den Internationale Telegraf-
union (ITU). Det var en langt ældre organisation 
med mange medlemmer – fx russerne og amerika-
nerne. For amerikanerne var problemet med nati-
onale grænser ikke så presserende som for euro-
pæerne. De var mere ivrige efter at regulere æteren 
efter forskellige former for brug. Radiofonierne var 
ikke de eneste, der optog plads i æteren. Det gjorde 
skibsfart, handel, luftfart og meteorologien også. 
Nogle af de første internationale regler på området – 
etableret ved ITU’s konference i Washington i 1927 – 
filtrerede forskellige typer af ætertrafik, og der blev 
aftalt ’bånd’, som trafikken kunne flyde i. Skibe til 
en side, balalajkamusik til den anden. 

Den nye systematik stemte fint overens med de 
amerikanske behov for regulering, men når der 
blev afsat æterplads til fx skibstrafikken, blev der 
mindre plads til radiofonierne. I Danmark kom Ka-
lundborgs frekvens til at ligge i et bånd reserveret til 
flytrafikken. Selv om Danmark i princippet ønskede 
at leve op til aftalen, viste det sig i praksis vanskeligt 
at flytte ind i det rigtige område. Da forsøget blev 
gjort, kom Kalundborg straks i karambolage med 
den tyske sender i Zeesen, og efter forhandlinger 
med tyskerne blev dansk radio, hvor den var. I den 
europæiske stoleleg om radiofrekvenser gjaldt det 
om at holde på sin plads. 

Aftalen i Washington var en begyndelse, men på 
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mange måder komplicerede amerikanernes dyrkel-
se af egne interesser den europæiske situation. De 
kommunistiske russere havde nemlig ikke været 
velkomne i Washington, selv om de var medlem af 
ITU. Med god grund kunne russerne derfor betragte 
forsøgene på regulering med fornærmede miner. 
Paradoksalt nok betød europæernes og russernes 
utilfredshed med amerikanerne, at de fik øjnene 
op for, at de måske alligevel havde fælles interesser. 
For en kort stund, i perioden efter at diktator Josef 
Stalin (1878-1953) havde tilkæmpet sig magten i 
1927-1928, lykkedes det at få etableret fælles aftaler 
om frekvenser for Sovjetunionens vestlige grænse-
områder.

I god tråd med tiden svingede visionerne for 
radioen mellem store håb om mellemfolkelig forstå-
else og national eller ideologisk dominans. I samme 
årbog, hvor kammersanger Emil Holm proklame-
rede: ”Danmark sender!”, drømte afdelingschef i 
Udenrigsministeriet Georg Cohn (1887-1956) om, at 
radioen sammen med FN’s forløber Folkeforbundet 
ville bringe evig fred til europæerne. Cohn, der var 
en af ildsjælene bag den danske neutralitetspoli-
tik, forestillede sig, at hele verden med tiden ville 
komme til at dele en og samme samfundssjæl. Hidtil 
havde dagspressen bidraget til en offentlig mening, 
men var begrænset af nationale og sproglige bar-
rierer. Med radioen ville mellemfolkelig forståelse 
gradvist opstå gennem kulturudvekslinger i form 
af musik, foredrag og sprogundervisning. Cohn 
var desuden sikker på, at radioens muligheder for 
direkte kommunikation ville kunne løse konflikter. 
Folkeforbundet kunne fra Genève udsende radio-
meddelelser ”af oplysende, forsonende og retleden-
de Art” og indtrængende henstille til lytterne om 
at holde op med at slås. En sådan idealistisk radio, 
Radio-Nations, blev realiseret efter nogle år på 
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tegnebrættet og sendte for første gang i 1932. Den 
magtede ikke at forhindre krig, og den blev i det 
hele taget ikke en succes. 

Folkeforbundets radio er imidlertid et godt 
eksempel på den dobbelthed og de dilemmaer, 
der lå i 1920’ernes og 1930’ernes overvejelser om 
radioens rolle. Ved at udsende globalt og uhindret 
over alle Europas grænser kom Folkeforbundets 
radio på kant med internationale aftaler og dermed 
også med den orden mellem staterne, som Folkefor-
bundet arbejdede for. Radioen rettede ind og blev 
underlagt aftalerne for Schweiz for udsendelser på 
det europæiske område, men mistede på den måde 
noget af sin uafhængighed. Samtidig rejste det 
spørgsmålet: Hvem havde legitimitet til at bryde de 
fastlagte grænser? 

Paven i Rom var som Kristi stedfortræder på 
Jorden og leder af den universelle katolske kirke et 
godt bud – syntes man i Vatikanstaten. Og selv om 
den katolske kirkes overhoved måske ikke forekom-
mer som modernitetens fremmeste budbringer, var 
han ivrig efter at gribe mikrofonen og sende Guds 
ord tværs over geografiske og politiske grænser ud 
til selv de mest gudsforladte steder. Kraftigt sen-
deudstyr blev opstillet i Vatikanets have, og udsen-
delser på syv og senere tolv forskellige sprog nåede 
snart det meste af verden. 

På samme måde så de røde russere sig som 
repræsentanter for et universelt fællesskab. Selv 
om Moskva ikke var helt afvisende over for at 
samarbejde med det øvrige Europa, var synet på 
nationalstaternes grænser et helt andet, og allerede 
i 1929 begyndte Radio Moskva at sende programmer 
på flere europæiske sprog. I 1933 forlød det i den 
danske presse, at russerne havde planer om at over-
døve alle andre stationer i Europa. Storstationen i 
Moskva blev opgraderet til hele 500 kilowatt og kom 
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Ifølge Politiken den 24. 
marts 1933 risikerede 
den pæne Emil 
Holm at få spoleret 
radioidyllen: ”Uhyggelig 
Afbrydelse midt under 
Husmoderens fem 
Minutter. Sovjet agter, 
efter Forlydende, at 
opføre en Kæmpe-
Radio-Station, der 
skal kunne overdøve 
alle andre Stationer 
i Europa og forstyrre 
deres Udsendelser”.
|| Valdemar Møller/Det 
Kgl. Bibliotek

til at sende på en bølgelængde tæt på den danske 
sender i Kalundborg. I marts 1933 frygtede Politiken, 
at Sovjetunionen simpelthen ville annektere andre 
landes plads i æteren. Så galt kom det trods alt ikke 
til at gå, men russernes kraftige sendeanlæg dække-
de langt mere end det store sovjetiske territorium 
og overgik selv Vatikanets i styrke. 

Samme dato som Politikens tegner havde 
gengivet den pæne Emil Holms befippelse over de 
russiske radiotilnærmelser, bragte avisen Adolf 
Hitlers (1889-1945) diktatortale på forsiden. Med 
Rigsdagsbranden som undskyldning havde det 
tyske parlament vedtaget Bemyndigelsesloven, 
der gjorde Hitler til Tysklands enehersker. I talen 
proklamerede han, at det tyske folk havde brug for 
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”gennemgribende moralsk sanering”, og til det for-
mål skulle teater, film, radio og presse benyttes. Den 
uhyggeligt effektfulde taler havde hidtil benyttet 
radioens adgang til masserne med stor dygtighed, 
og nu blev magten over de tyske medier total. For at 
ingen skulle gå glip af talernes trolddomsmagt, satte 
propagandaminister Joseph Goebbels (1897-1945) 
gang i produktionen af den billige, brune Volksemp-
fänger. Med folkeradioen gik masseproduktion og 
massemedier hånd i hånd, men også uden det lille 
brune apparat gik diktatorens skingre skrig klart 
igennem langt ud over rigets grænser. Den tyske 
propaganda var først og fremmest rettet mod det 
tyske folkedyb – herunder østrigere og tysktalende 
mindretal – men danskere og andre kunne naturlig-
vis også lytte med. 

Nu kom kappestriden tæt på. Den dansk-tyske 
grænse var nyetableret og ømtålelig, og sinde-
lagsgrænsen usynlig og utryg. Hvem var de nye 
landsmænd? Hvor lå deres loyalitet? Hvad kunne 
tyskerne finde på? Allerede i forholdet til Weimar-
tyskland (det demokratiske Tyskland i perioden 
mellem Første Verdenskrig og udnævnelsen af 
Hitler som rigskansler i 1933) viste konflikten sig. 
Da en ny radiostation i Kiel i foråret 1926 begyndte 
at sende tysk propaganda i retning mod Nordmark 
(romantiserende betegnelse for Slesvig), lød der 
straks advarende røster. Den københavnske borg-
mester Ernst Kaper (1874 -1940), der både var stor 
kender af tysk sprog og kultur og bekymret for det 
dansk-tyske forhold, beskyldte tyskerne for ikke 
at ville nøjes med kappestrid mellem  nationerne, 
men nærmere at ønske bekæmpelse. Senere samme 
år trådte Genèveplanen i kraft, og dens bestem-
melser om, at radioprogrammer ikke måtte berø-
re nationalitetsspørgsmål, var Statsradiofonien 
meget opmærksom på at overholde i forholdet til 
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Tyskland. I 1927 afviste Radiorådet derfor at trans-
mittere sønderjysk aften fra Københavns Rådhus 
for at markere Genforeningen i 1920. Det blev en 
af ganske få gange, hvor der blev grebet direkte 
politisk ind i radiofoniens dispositioner. Sådan at 
forbigå Sønderjylland i radiotavshed var for meget 
for ministeren for offentlige arbejder, Johannes 
Stensballe (1874-1956), fra Venstre. Han henstillede 
til, at sønderjyderne ikke skulle svigtes og efterlades 
uden lydspor af den nationale fejring. Radiofonien 
rettede ind. Følsomheden over for grænsespørgs-
målet kneb mere den anden vej, og efter 1933 var 
de internationale konventioner ikke længere det 
papir værd, de var skrevet på. I den ædle kappestrid 
mellem nationerne endte småstater som Danmark 
med at komme godt og grundigt i klemme. 

Tv-tid
Den tid, som dansk fjernsyn kom til verden i, var 
gennemsyret af erfaringerne fra 1930’erne og 
1940’erne. Hvor Statsradiofonien ved sin grund-
læggelse havde set sig selv som en betydelig prik 
på den europæiske del af verdenskortet og havde 
slået ud med armene i alle retninger, blev fjernsynet 
en langt mere indadvendt fornøjelse. Småstaten 
kunne ikke klare sig i kappestriden med de store 
om æterplads, og sporene fra mellemkrigstidens 
vældige propagandamaskiner skræmte. Med til 
at give indtrykket af et indadvendt medie var en 
fornyet international interesse for regulering af 
radiobølgerne, der satte sig igennem i dansk tv’s 
etableringsperiode. De højfrekvente bølgelængder, 
der kom til at bære tv-signalerne efter krigen, op-
førte sig anderledes end dem, radiofonierne hidtil 
havde sendt på, og de kunne ikke sendes så langt 
uden at blive hjulpet på vej af et netværk af anten-
ner. Bølger hen over grænserne blev nu betragtet 
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Far, mor, børn 
og fjernsyn i 
velfærdsstatens favn. 
Socialdemokratisk 
valgplakat fra 1960.
|| Dansk 
Plakatmuseum i Den 
Gamle By

som et utilsigtet og uheldigt biprodukt (overspild). I 
tilgift var tv-mediet i sine ungdomsår et meget lang-
sommere medie – faktisk mere lig film end radio. 
Billederne var dyre at producere, og udstyret var 
tungt og ufleksibelt. Selv om drømmen om tv var 
lige så gammel som Statsradiofonien, og der så småt 
var blevet eksperimenteret med tv før krigen, satte 
efterkrigstidens logikker altså sine tydelige spor på 
dansk tv’s tidlige tid.

Der var noget trygt og beroligende ved det tæm-
mede og kontrollerede stuemøbel. I modsætning 
til biografernes rødplyssede, halvmørke, offentlige 
rum var tv noget, man så i familiens skød. Eller det 
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blev det. Et fjernsyn var dyrt og sendte i øvrigt kun 
få timer om dagen. Mange fik derfor deres første 
tv-oplevelser hos en nabo, hjemme hos en tante 
eller foran et butiksvindue. Derfor blev fjernsynet 
også et symbol på velfærdssamfundets fremvækst 
og et tegn på de gyldne 1960’eres økonomiske vækst, 
hvor flere og flere fik råd. 

Fjernsynet smeltede forbløffende nemt sammen 
med danskernes måde at hygge sig på. Antropologen 
Jeppe Trolle Linnet (1971-) forsker i hygge og har 
fremhævet skæret fra tv-skærmen som hyggebelys-
ning i stil med det dæmpede lys fra en lampe eller 
den åbne pejs, som de færreste hjem i virkeligheden 
har. Den bedste hygge opstår i den varme stue, når 
det rusker udenfor. En harmløs påmindelse om, at 
ikke alt i verden er lige så rart som at sidde krøl-
let sammen i sofaen med plaiden over sig og med 
aftenkaffen klar på kakkelbordet. Måske tilføjede 
programmerne, der løb over den flimrende skærm, 
lidt samme stemning som regnens slag på ruden? 
Drama, sjov og ufarlig forløsning. Hyggen under-
stregedes ved bevidstheden om at være afskærmet 
fra uhyggen.

Fjernsynet var nemlig ikke bare hyggeligt. Det 
kunne være decideret farligt. Massemedierne blev i 
efterkrigstiden uløseligt forbundet med de totalitæ-
re samfund, og man kan i den anden halvdel af det 
20. århundrede følge frygten for fjernsynet. I for-
fatter George Orwells (1903-1950) dystopi 1984 var 
fjernsynet et afgørende redskab for magt og under-
trykkelse, og selv om der var tale om en fremtidsro-
man, var scenariet umiddelbart genkendeligt i ver-
den anno 1948. Orwell var brite, men erfaringen var 
fælleseuropæisk. Herhjemme så den begejstrede 
anmelder i Jyllands-Posten en ”Liberalismens Bibel” 
for sig. Bogen ville gøre kommunisterne rasende, og 
han huskede at tilføje, at også socialdemokraterne 
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burde føle sig ramt. Også Politikens anmelder havde 
følt hårene rejse sig under den rystende læsning 
af Orwells bog og advarede mod de tendenser, han 
kunne se alle vegne. Som også bogens store salgstal 
vidner om, vandt fortællingen om medierne som et 
instrument til masseforførelse og kontrol genklang 
i vide kredse.  

Nationernes kappestrid blev med Den Kolde 
Krig afløst af en kamp mellem to samfundssystemer 
med supermagterne USA og Sovjetunionen som ud-
gangspunkt – men ofte med vesteuropæerne som en 
slags tredje position, enten som et ekko af fordums 
storhed eller som et udtryk for frygten for at kom-
me i klemme mellem de to kæmpende parter. 

Utrygheden ved massemedierne udmøntede sig 
i en fornyet interesse for at regulere æterbølgerne, 
der gik hånd i hånd med efterkrigstidens initiativer 
for internationalt samarbejde. Folkeforbundet var 
gået under, men genopstod i 1945 i en ny form som 
Forenede Nationer, FN, og fik på trods af sine ind-
byggede begrænsninger langt større legitimitet og 
holdbarhed end forgængeren. Staternes indbyrdes 
forhold måtte indrammes af aftaler og internatio-
nal orden, der kunne begrænse den stærkeste ret. 
I 1948 blev ITU et agentur i FN-systemet og virkede 
fortsat som det centrale internationale forum for 
fordeling og regulering af radiobølgerne. Det var en 
udvikling, som Sovjet og USA satte i gang lige efter 
krigen og i øvrigt var rørende enige om. Europæ-
erne var mindre begejstrede, fordi ITU ville blive 
ændret fra at være en transnational organisation 
for teknikere fra radiofonier og telegrafvæsener til 
at blive et internationalt samarbejde mellem stater. 
Ikke urimeligt forestillede man sig, at politiske 
behov ville blive vægtet højere end tekniske. Des-
uden forskubbedes balancen i ITU, der tidligere var 
blevet domineret af europæere, i høj grad briterne, 
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til nu at bestå af samtlige FN’s medlemsstater. Den 
Internationale Radiofoniunion, der var opstået i 
europæisk regi, overlevede til gengæld ikke spæn-
dingerne mellem Øst og Vest og blev omdannet til et 
rent vesteuropæisk samarbejde under sit nye navn 
European Broadcasting Union (EBU). 

I EBU levede mellemkrigstidens håb om mel-
lemfolkelig forståelse via radiobølgerne videre. 
Horisonten var imidlertid ikke længere global, 
men afgrænset til de vestligt orienterede lande, der 
deltog i EBU-samarbejdet. Gennem EBU blev der or-
ganiseret samsending, udveksling og fælles produk-
tion af programmer. Det europæiske Melodi Grand 
Prix, nu bedre kendt som Eurovisionen, fik med 
årene ikonstatus. Det skulle demonstrere EBU’s 
teknologiske kunnen og fungere som kulturdiplo-
mati. Her kunne tyskere, franskmænd og andre 
stridbare vesteuropæere dyste mod hinanden med 
en sang i stedet for på slagmarken. Da vesttyskerne 
i 1982 langt om længe fik point nok til at vinde kon-
kurrencen med douze points fra Israel med sangen 
Ein bißchen Frieden, var det stort. Sejren pegede 
frem mod Vesttysklands gradvist normaliserede 
rolle i Europa, men også tilbage på den tyske skyld. 
Selv i dag skal man ikke lede længe efter spor efter 
europæisk historie eller politiske budskaber i den 
kulørte konkurrence – der er Øst mod Vest, fjerboa-
er versus Schlager, anti-Putin, og ve vores nordiske 
brødre, hvis det danske bidrag ikke får toppoint.  

Reguleringen af tv-signalerne var dog ikke blot 
forsøg på begrænsning. De gav også en langt bedre 
beskyttelse af små staters ret til æterplads. Direkte 
at lægge hindringer i vejen for, at signaler kunne 
spredes over grænser, forbød FN-systemet også. 
Jamming af radiosignaler var vokset frem i takt med 
den tiltagende propaganda under krigen og blev 
helt frem til Den Kolde Krigs afslutning benyttet i 
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Nicole Seibert (1964-) 
sang Vesttyskland ind 
i europæernes hjerter 
med Ein bißchen 
Frieden i 1982.
|| United Archives 
GmbH/Alamy Stock 
Photo

Østblokken og også med jævne mellemrum i Vest-
europa. På den ene side var det ikke hensigtsmæs-
sigt, at propaganda kunne spredes frit over græn-
serne – frygten for fabrikerede og falske nyheder var 
dengang som nu stor – men på den anden side måtte 
der ikke opstå lukkede totalitære rum med orwell-
ske samfund indeni. Sovjetunionen gennemførte 
blokeringerne med god samvittighed – og så godt, 
som det nu lod sig gøre. Russerne beskyldte USA for 
at anvende psykologisk krigsførelse, hvilket ameri-
kanerne da også gjorde. Dokumenter i det ameri-
kanske nationalarkiv under overskriften ”Psycholo-
gical Warfare” afslører de amerikanske overvejelser 
bag den slags krigsførelse. Udsendelserne på Voice 
of America skulle være saglige og undgå en alt for 
tydelig propagandistisk stil. Målet var ikke væbnet 
oprør, men i stedet en langsigtet påvirkning, der 
skulle overbevise sovjetborgerne om fordelene ved 
den amerikanske livsstil og lande et sted mellem 
forførelse og sund fornuft. 
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Dilemmaet var tydeligt. Var det ret og rimeligt 
for en stat at beskytte sig mod udefrakommende og 
potentielt undergravende påvirkning, eller skulle 
information flyde frit i ytringsfrihedens navn? 

Premiere
Det var Radiorådets formand, socialdemokraten 
Julius Bomholt (1896-1969), der satte fut i udviklin-
gen af dansk tv i 1947. Bomholt havde et klart blik 
for fjernsynets mange muligheder og så tv som en 
naturlig del af sin politiske vision for kulturpolitik 
med arbejderen som omdrejningspunkt. Bomholt, 
der senere blev landets første kulturminister, men-
te, at udbredelse af kultur til høj og lav var en del 
af velfærdsstatens opgaver, og den opgave egnede 
fjernsynet sig fortrinligt til.

Radiofoniens tidlige forsøg med fjernsyn blev i 
1950 vist frem på en udstilling i Forum i København, 
og de 39 forskellige udsendelser var overbevisende 
nok til, at der året efter blev indført offentligt fjern-
syn. Premieren løb af stablen den 2. oktober 1951 
med en smukt pudret Bomholt som første levende 
billede. Den veltalende radiorådsformand under-
stregede, at fjernsynet skulle være ”til den enkeltes 
orientering og berigelse”. Det var hans ord for, at 
programmerne skulle være af alsidig kulturel og 
oplysende art. En central del af premieren var min-
dre klip og små hilsner fra andre landes tv, fx fra 
Holland, hvor fjernsynet gik i luften samme aften. 
Bomholt håbede, at fjernsynet ville få større held 
med at bygge bro mellem landene end radioen og så 
frem til udveksling af programmer med udlandet. 
Det lå ham imidlertid mest på hjerte at give fjernsy-
net et dansk præg og lade det blive en integreret del 
af dansk åndsliv. 

I sin lille bog med titlen Fra den billige bog til 
fjernsynet skrev Bomholt i 1954 om sine forhåbnin-
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ger til fjernsynet. Det ville blive den jævne mands 
medie. Hans lille stue ville med tv åbne sig for 
billeder fra hele verden. I landsbyerne og de små 
stationsbyer ville fjernsynet få sit mest taknemme-
lige publikum, og selv på den mest fjerntliggende 
gård ville man komme til at sidde i første parket 
foran den store kunst og de store begivenheder. 
Han opfordrede derfor også Statsradiofonien til at 
bryde de snævre rammer for studiet i København og 
snarest muligt anskaffe udstyr til at komme ud på 
gaderne og ud i landet.

Fjernsynet som bebuder af velstand og moder-
nitet efter amerikansk forbillede stemte på mange 
måder godt overens med de idealer, som Socialde-
mokratiet dyrkede. Men når fjernsynets amerikan-
ske skær blev oversat til populær- og massekultur, 
stødte det på kritik. Lederen i den konservative avis 
Fyens Stiftstidende gjorde status dagen efter premi-
eren i 1951: 

”Hvad Fjernsynet angaar, er det med Fremskridtet 
saa som saa. I Amerika, hvor Fjernsynet er blevet 
Hvermands Dagligkost har det efter Sigende givet 
Analfabetismen og Fordummelsen hidtil uanede 
Vækstmuligheder […] Foreløbig maa vi trøste os 
med, at Fjernsynet paa disse Breddegrader kun 
eksisterer som en meget kostbar Fornøjelse for de 
altid forkælede Københavnere, og naar det en Dag 
er trængt virkelig frem, kan vi vel hurtigt begynde 
at forudse den Dag, hvor vi ogsaa bliver kede af det”. 

I al sin skepsis (aner man misundelse?) ramte lede-
ren tonen rent i forhold til den mistro, der var til det 
nye medie. Dummekassen skulle blive fjernsynets 
øgenavn mange år frem i tiden. 
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Også i 1960 bekymrede 
man sig for børns 
skærmtid. Ifølge Bo 
Bojesens (1923-2006) 
vittige streg overvejede 
børnebibliotekerne 
at indføre fjernsyn for 
ikke at miste de yngste 
lånere. Tegningen blev 
bragt i Politiken den 24. 
oktober 1960. 
|| Bo Bojesen /Det Kgl. 
Bibliotek/VISDA

Drama til kiggelytterne
Fjernsynets baggrund i radioen fornægtede sig ikke, 
og produktionen af programmer gled ind blandt 
Statsradiofoniens øvrige opgaver. Først i 1959 kom 
der en egentlig lov om fjernsynsudsendelser, der 
først og fremmest bekræftede, at fjernsynet var 
underlagt de samme krav som radioen. Selv seerne 
blev i spøg kaldt ”kiggelyttere”. Nogle programmer 
og værter kunne vandre forholdsvist uhindret 
fra højtaler til skærm. Fx den folkekære Doktor 
Lieberkind (1897-1972), der fortalte børn om dyre-
nes verden, og komedieserien Familien Hansen, der 
tidligere var blevet sendt i mange afsnit på radioen. 

Hvor radioen i sin tid havde satset stort på mu-
sikken som det væsentligste kulturelle indslag, fik 
tv-teatret en tilsvarende rolle på fjernsynet. Udsen-
delserne mindede i høj grad om radioens hørespil 
og om den scenekunst, man kendte i forvejen. Tv- 
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Den folkekære Doktor 
Lieberkind var med 
fra Statsradiofoniens 
begyndelse. Siden har 
Poul Thomsen (1938-), 
Jens Olesen (1946-) og 
Sebastian Klein (1972-) 
været dus med både 
børn og dyr.
|| Erik Gleie/Ritzau 
Scanpix

teatret opsatte Holberg, Heiberg og Oehlenschläger, 
men det stod alligevel hurtigt klart, at tv-mediet var 
sit eget. Teatermimik gjorde sig ikke godt i nær-
billede, og den lille sort-hvide skærm kunne ikke 
rumme så detaljerede billeder som på film. Henning 
Moritzen (1928-2012), der havde spillet titelrollen i 
tv-versionen af Oehlenschlägers Aladdin i 1952, følte 
til gengæld, at afstanden til publikum blev kortere, 
fordi seerne fik en fornemmelse af, at skuespillerne 
havde været på besøg i stuen. Efter sin tv-optræden 
talte folk til ham på en helt anden måde end efter en 
teaterforestilling – han var blevet en bekendt. Med 
sin status som stuemøbel var det, som om tv mest af 
alt holdt af hverdagen, og fjernsynet gav med Julius 
Bomholts ord en 

”beriget hverdagsfornemmelse, i kontakt med 
hverdagsseeren, der sidder dér foran skærmen i sit 
hverdagstøj, i sine hverdagsomgivelser”. 
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børn og dyr.
|| Erik Gleie/Ritzau 
Scanpix

teatret opsatte Holberg, Heiberg og Oehlenschläger, 
men det stod alligevel hurtigt klart, at tv-mediet var 
sit eget. Teatermimik gjorde sig ikke godt i nær-
billede, og den lille sort-hvide skærm kunne ikke 
rumme så detaljerede billeder som på film. Henning 
Moritzen (1928-2012), der havde spillet titelrollen i 
tv-versionen af Oehlenschlägers Aladdin i 1952, følte 
til gengæld, at afstanden til publikum blev kortere, 
fordi seerne fik en fornemmelse af, at skuespillerne 
havde været på besøg i stuen. Efter sin tv-optræden 
talte folk til ham på en helt anden måde end efter en 
teaterforestilling – han var blevet en bekendt. Med 
sin status som stuemøbel var det, som om tv mest af 
alt holdt af hverdagen, og fjernsynet gav med Julius 
Bomholts ord en 

”beriget hverdagsfornemmelse, i kontakt med 
hverdagsseeren, der sidder dér foran skærmen i sit 
hverdagstøj, i sine hverdagsomgivelser”. 
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Tv-dramaet på Danmarks Radio udviklede i 
1960’erne og 1970’erne sin egen stil, visuelt inspire-
ret af engelsk tv og med tematikker, der tog tidens 
spørgsmål under behandling. Især Leif Panduros 
dramatik udforskede sammen med seerne arbejds-
liv, ægteskab, autoriteter og velfærdsstatens psy-
kiske omkostninger i nærgående realisme. Også de 
mere muntre sider af dramatikken tog udgangs-
punkt i de almindelige mennesker og genkendelige 
hverdagsscener i Huset på Christianshavn eller den 
udødelige Matador. 

Satellitterne nærmer sig
I slutningen af 1960’erne opstod flere diskussioner 
om Danmarks Radios rolle og medieudviklingen i 
det hele taget. En vigtig drivkraft var den teknolo-
giske udvikling med udsigten til satellitsystemer 
og på lokalt plan store fællesantenneanlæg. De nye 
muligheder gav indtryk af et øget pres mod Dan-
marks Radio. Da Radiokommissionen af 1967 blev 
nedsat, var det derfor for at få overblik over udvik-
lingsmuligheder for både radio og tv. For radioens 
vedkommende skulle den i højere grad decentra-
liseres, og Danmarks Radio skulle som noget nyt 
producere regionalradio. På tv-området skulle 
kommissionen beskæftige sig med spørgsmålet om 
farvefjernsyn og muligheden for en kanal 2. Selv om 
problemstillingerne umiddelbart var forskellige, 
løb der flere røde tråde på tværs i kommissionens 
overvejelser. 

Farvefjernsyn var så småt blevet indført i flere 
lande, men i Danmark tøvede politikerne stadig – 
mest af alt fordi det var dyrt. I 1967 var vesttyske 
kanaler begyndt at sende farvefjernsyn, og sven-
skerne var langt fremme i forberedelserne. Når 
udviklingen blev betragtet som et problem og ikke 
blot et herligt kulørt fremskridt, skyldtes det, at 
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politikerne frygtede, at det dansksprogede tv ville 
miste seere. I 1968 ville de olympiske lege i Mexico 
blive vist i farver hos naboerne, og hvis antennerne 
først var blevet drejet i retning af Tyskland eller 
Sverige, var det sandsynligt, at de ville blive stående. 
”En sådan udvikling vil specielt i Sønderjylland ikke 
være i dansk interesse”, fastslog kommissionens 
betænkning fra 1970 uden i øvrigt at føle behov for 
at uddybe det forhold nærmere. 

Sønderjylland havde lige siden Radiofoniens 
grundlæggelse været et smertensbarn. Verden 
havde selvfølgelig ændret sig siden, og det havde 
mindretallenes status også. Adgang til medier som 
dagspresse og radio blev helt eksplicit nævnt i Kø-
benhavn-Bonn-erklæringerne fra 1955, der beskrev 
mindretallenes rettigheder på hver side af grænsen. 
Sindelagsgrænsen flugtede ikke helt med statens 
grænse, selv om den efter afstemningen i 1920 var 
kommet nærmere det ideal. Nationalfølelsen sad 
ikke i passet, men i sindelaget, og derfor blev radio 
og fjernsyn anset for vigtige kilder til følelsen af fæl-
lesskab sammen med aviser, bøger og fællessang. 
I undersøgelser af danskernes medievaner blev 
sønderjyderne ret selvfølgeligt set som en kategori 
for sig selv. Hvad var de for nogle, hvor så de hen, og 
hvad så de på? 

Socialforskningsinstituttets fritidsundersøgel-
ses (udgivet 1966) fokus på sønderjyderne byggede 
på, at befolkningen ville adskille sig på grund af 
landsdelens grænsekarakter. I et lidt overrasket 
tonefald måtte undersøgelsen dog konkludere, at 
sønderjyder og andre danskere på langt de fleste 
områder ikke adskilte sig synderligt fra hinanden. 
Sønderjyderne interesserede sig tilsyneladende 
lidt mere for kunst end andre provinsdanskere, 
de gik en smule mere i kirke, og de var også flittige 
deltagere i foreningsmøder. Men tv-seningen gjorde 
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for alvor sønderjyderne anderledes. Sønderjyderne 
var garvede tv-brugere og havde haft tv i længere 
tid end andre danskere og brugte også væsentligt 
længere tid foran skærmen. Ikke overraskende var 
årsagen til de mange skærmtimer muligheden for at 
se tysk tv. Sønderjyderne fulgte med i både de tyske 
og de danske nyhedsudsendelser, mens interessen 
for engelskundervisning og tv-teatret på Danmarks 
Radio var noget mindre. Det store flertal (70 %) så 
dagligt tyske programmer, samtidig med at de også 
fulgte med på den danske sendeflade. I de øvrige 
dele af landet, hvor man også kunne modtage uden-
landsk tv, var interessen noget lavere. Her havde 
sønderjyderne uden tvivl et sprogligt og kulturelt 
forspring, der i højere grad gjorde dem i stand til at 
få udbytte af de tyske kanaler. 

Den type undersøgelser spillede en vigtig rolle i 
overvejelserne om fjernsynets udvikling. Sønderjyl-
land kunne fungere som et laboratorium, hvor man 
kunne måle og veje, hvad der skete, når danskerne 
havde adgang til flere kanaler. Flere kanaler var lig 
med mere tv-sening, og det blev et af argumenterne 
imod at oprette mere end en kanal på dansk. 

Den væsentligste bekymring var imidlertid 
af national karakter. Når fjernsynet var en vigtig 
kulturfaktor, hvad kunne der så ske med sønderjy-
dernes sindelag, når de blev udsat for tysk kultur 
i så rigelige mængder? Forholdet gik naturligvis 
også den anden vej, og da Rangstrupsenderen 
blev stillet op i 1957, blev den optimistisk kaldt ”en 
kulturforpost i syd”. Den var nu i realiteten opstillet 
forholdsvist defensivt midt i landsdelen, og modta-
geforholdene i Sydslesvig var ikke ret gode. Vesttysk 
tv havde tilmed flere muskler at spille med, bedre 
teknik, højere kvalitet på udsendelserne og flere 
sendetimer. 

Radiokommissionen anbefalede derfor, at der 
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skulle investeres i farve-tv med det samme. Også 
selv om det var dyrt. Desuden skulle der oprettes 
en kanal 2, så snart det var teknisk muligt. Formu-
leringen dækkede over, at der skulle tages stilling 
til, hvilken sendeteknologi en ny kanal skulle bygge 
på. At udsende endnu en tv-kanal ville kræve en 
udbygning af det eksisterende sendenet, eller at 
en satellitløsning blev teknisk mulig og økonomisk 
overkommelig inden for en overskuelig fremtid. 

Årsagen til, at der skulle nye sendemaster til 
en ny dansk kanal, var, at Danmark i 1961 på ITU’s 
europæiske konference havde forpligtet sig til at 
bruge Ultra High Frequency-sendere (UHF). De 
højfrekvente bølger gav adgang til flere kanaler, 
som europæerne kunne deles om. Samtidig havde 
UHF – i modsætning til Very High Frequency (VHF), 
som Danmarks Radio udsendte på – en kortere 
rækkevidde, og overspild til nabolandene ville blive 
mindre. Hvordan man end vendte og drejede det, 
måtte man altså til lommerne, uanset om den nye 
kanal skulle sende via satellit eller mere traditio-
nelle master. Det var også underordnet, om den nye 
kanal blev en del af Danmarks Radio, eller om den 
blev selvstændig. 

Bag Radiokommissionens overordnede enighed 
om kanal 2 gemte der sig en lang række overvejel-
ser og mindretalsholdninger. Hele fire modeller 
for kanalen var i spil. De havde det til fælles, at de 
alle understregede, at der ligesom på radioområdet 
var brug for en højere grad af regional dækning. 
Forskellene mellem modellerne drejede sig især om 
kanal 2’s forhold til kanal 1, og hvordan den kunne 
finansieres. Flertallet forestillede sig en anden 
kanal som en del af Danmarks Radio, men med sin 
egen kanalchef. Kanalen skulle desuden have pro-
vinsafdelinger med afdelinger i de forskellige lands-
dele. For flertallet var det altså ikke afgørende, at en 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   54 22/05/2020   08.56



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
54

skulle investeres i farve-tv med det samme. Også 
selv om det var dyrt. Desuden skulle der oprettes 
en kanal 2, så snart det var teknisk muligt. Formu-
leringen dækkede over, at der skulle tages stilling 
til, hvilken sendeteknologi en ny kanal skulle bygge 
på. At udsende endnu en tv-kanal ville kræve en 
udbygning af det eksisterende sendenet, eller at 
en satellitløsning blev teknisk mulig og økonomisk 
overkommelig inden for en overskuelig fremtid. 

Årsagen til, at der skulle nye sendemaster til 
en ny dansk kanal, var, at Danmark i 1961 på ITU’s 
europæiske konference havde forpligtet sig til at 
bruge Ultra High Frequency-sendere (UHF). De 
højfrekvente bølger gav adgang til flere kanaler, 
som europæerne kunne deles om. Samtidig havde 
UHF – i modsætning til Very High Frequency (VHF), 
som Danmarks Radio udsendte på – en kortere 
rækkevidde, og overspild til nabolandene ville blive 
mindre. Hvordan man end vendte og drejede det, 
måtte man altså til lommerne, uanset om den nye 
kanal skulle sende via satellit eller mere traditio-
nelle master. Det var også underordnet, om den nye 
kanal blev en del af Danmarks Radio, eller om den 
blev selvstændig. 

Bag Radiokommissionens overordnede enighed 
om kanal 2 gemte der sig en lang række overvejel-
ser og mindretalsholdninger. Hele fire modeller 
for kanalen var i spil. De havde det til fælles, at de 
alle understregede, at der ligesom på radioområdet 
var brug for en højere grad af regional dækning. 
Forskellene mellem modellerne drejede sig især om 
kanal 2’s forhold til kanal 1, og hvordan den kunne 
finansieres. Flertallet forestillede sig en anden 
kanal som en del af Danmarks Radio, men med sin 
egen kanalchef. Kanalen skulle desuden have pro-
vinsafdelinger med afdelinger i de forskellige lands-
dele. For flertallet var det altså ikke afgørende, at en 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   54 22/05/2020   08.56

55

fremtidig kanal 2 blev uafhængig af hverken staten 
eller af Danmarks Radio. Derimod lå der en klar 
forventning om, at programudbuddet skulle øges 
– gerne i koordination mellem de to kanaler – og at 
provinsvinklen skulle være mere fremtrædende. 

Kommissionens medlemmer fra Venstre og Det 
Radikale Venstre ønskede sig et licensfinansieret, 
men af Danmarks Radio uafhængigt TV 2. Det skulle 
ikke blot have egen ledelse og økonomi, men også 
opbygges med et andet geografisk udgangspunkt 
end Danmarks Radio. Programmerne skulle være 
mindre præget af københavnske synspunkter, og 
hovedsædet skulle derfor placeres uden for Køben-
havn. Det var Gunnar Pedersen (ja, ham, der bød 
Telstar velkommen), som også sad med i kommis-
sionen, helt enig i. Han advarede dog mod, at TV 2 
blev et Aarhusprogram. I stedet skulle det have sine 
rødder i provinsen. Fra konservativ side lød det, at 
TV 2 skulle være helt uafhængigt. Det skulle både 
være uafhængigt af Danmarks Radio og af staten og 
burde finansieres ved hjælp af reklamer. Hensynet 
til provinsen og de regionale perspektiver var til 
gengæld underordnet. Minoritetshensyn var noget, 
kanal 1 måtte tage sig af. 

Uden for kommissionens snævre kreds rase-
de samtidig en debat om indholdet på Danmarks 
Radio. Hvor kommissionen lagde mest vægt på 
københavneriet, havde det givet gevaldig genlyd, da 
venstremanden Jens Sønderup (1894-1978) i avisen 
Vestkysten i februar 1968 havde kaldt journalisterne 
på Danmarks Radio for røde lejesvende. Baggrun-
den for hans udfald var et hårdhændet interview på 
tv med tre ministre fra den nye borgerlige regering, 
der havde afløst det revnede samarbejde mellem So-
cialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti (SF) i Det 
Røde Kabinet. Det var ikke blot Danmarks Radio, 
Sønderup var utilfreds med, men fjernsynet som så-
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dan, og han spurgte rasende: ”Fjernsynets skadelige 
indflydelse på det folkelige, kulturelle og politiske 
livs områder er et af vor tids alvorligste problemer. 
Er det mon uløseligt?” Det blev dog opfattelsen af 
Danmarks Radio som særligt rødt, der kom til at 
hænge ved og blev et fast indslag i debatterne om in-
stitutionen – lige fra politikeren Erhard Jakobsens 
(1917-2002) forening Aktive Lyttere og Seere til den 
stærkt højreorienterede Rasmus Paludans (1982-) 
tirader under valgkampen i 2019.

Nordisk samarbejde
Under Radiokommissionens arbejde blev det drøf-
tet, om en kanal 2 kunne blive en del af et nordisk 
samarbejde. Enten som en decideret nordisk kanal 
eller som et samarbejde om udsendelse via satellit. 
Ideen blev i første omgang skudt til hjørne, men i lø-
bet af 1970’erne blev overvejelserne om satellit-tv in-
tensiveret. Et fransk-tysk samarbejde om opsendel-
sen af en tv-satellit gjorde muligheden realistisk, og 
i langt højere grad end farve-tv blev satellit-tv anset 
som en udfordring. Signaler ville kunne nå et dansk 
publikum uanset geografi, og på sigt ville det blive 
svært for danske politikere at kontrollere adgangen 
til udenlandsk tv. I den kontekst blev en nordisk løs-
ning for TV 2 overvejet længe og grundigt.

Der var allerede et velfungerende samarbej-
de mellem public service-kanalerne i Danmark, 
Sverige, Norge, Island og Finland. Allerede i 1959 
var samarbejdet blevet formaliseret i Nordvisionen, 
der var opbygget med Eurovisionen som forbillede. 
Nordvisionen skulle styrke den nordiske samhørig-
hed gennem udveksling af programmer og sampro-
duktion. Især dansk, svensk og norsk tv mindede 
om hinanden i opbygning og struktur med statsmo-
nopol og licensfinansiering, og de sproglige ligheder 
gjorde samarbejdet oplagt. 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   56 22/05/2020   08.56



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
56

dan, og han spurgte rasende: ”Fjernsynets skadelige 
indflydelse på det folkelige, kulturelle og politiske 
livs områder er et af vor tids alvorligste problemer. 
Er det mon uløseligt?” Det blev dog opfattelsen af 
Danmarks Radio som særligt rødt, der kom til at 
hænge ved og blev et fast indslag i debatterne om in-
stitutionen – lige fra politikeren Erhard Jakobsens 
(1917-2002) forening Aktive Lyttere og Seere til den 
stærkt højreorienterede Rasmus Paludans (1982-) 
tirader under valgkampen i 2019.

Nordisk samarbejde
Under Radiokommissionens arbejde blev det drøf-
tet, om en kanal 2 kunne blive en del af et nordisk 
samarbejde. Enten som en decideret nordisk kanal 
eller som et samarbejde om udsendelse via satellit. 
Ideen blev i første omgang skudt til hjørne, men i lø-
bet af 1970’erne blev overvejelserne om satellit-tv in-
tensiveret. Et fransk-tysk samarbejde om opsendel-
sen af en tv-satellit gjorde muligheden realistisk, og 
i langt højere grad end farve-tv blev satellit-tv anset 
som en udfordring. Signaler ville kunne nå et dansk 
publikum uanset geografi, og på sigt ville det blive 
svært for danske politikere at kontrollere adgangen 
til udenlandsk tv. I den kontekst blev en nordisk løs-
ning for TV 2 overvejet længe og grundigt.

Der var allerede et velfungerende samarbej-
de mellem public service-kanalerne i Danmark, 
Sverige, Norge, Island og Finland. Allerede i 1959 
var samarbejdet blevet formaliseret i Nordvisionen, 
der var opbygget med Eurovisionen som forbillede. 
Nordvisionen skulle styrke den nordiske samhørig-
hed gennem udveksling af programmer og sampro-
duktion. Især dansk, svensk og norsk tv mindede 
om hinanden i opbygning og struktur med statsmo-
nopol og licensfinansiering, og de sproglige ligheder 
gjorde samarbejdet oplagt. 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   56 22/05/2020   08.56

57

Den populære quiz 
om klassisk musik 
Kontrapunkt var en af 
Nordvisionens største 
succeser. Her ser vi 
et spændingsfyldt 
øjeblik fra finalen 
mellem det svenske 
og det norske hold 
i 1968. Programmet 
løb fra 1966-1980 med 
Sten Broman (1902-
1983) som vært og fik 
comeback i perioden 
1988-1996 med Sixten 
Nordström (1937-) ved 
roret.
|| NTB Scanpix/Akg-
Images/Ritzau Scanpix

Nordvisionen fik kontor i København, der stod 
for at dele nordiske nyheder via fjernskriver. I 1967 
kom ca. 6-7 % af indholdet på Danmarks Radio fra 
Nordvisionen med en klar overvægt af svenske pro-
grammer. Hvad ville børne-tv være uden Pippi, Emil 
eller Rädda Joppe? Gennem idéudvekslingerne fik 
børneprogrammerne en særlig nordisk tone. Kaj 
fra Kaj og Andrea var måske nok inspireret af den 
amerikanske Kermit the Frog, men han opførte sig 
alligevel helt anderledes. På nordisk børne-tv skulle 
barneperspektivet i højsædet. Det skulle ikke være 
skole-tv fyldt med voksenbudskaber og ABC, men 
idealet var at henvende sig til børn på deres egne 
præmisser. Når prutterne på det sovende Ramas-
jang overrasker udenlandske journalister, kan man 
stadig i dag finde opfattelsen af nordisk børne-tv 
som sært anderledes – og bedre.

Samproduktionerne var vanskeligere at gennem-
føre, men resulterede også i populære programmer 
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som Trekamp, der tidligt i 1960’erne lærte hele den 
nordiske befolkning at sige ”Domaren säger, at 
svaret är fel”, og musikquizzen Kontrapunkt, hvor 
de nordiske deltagere skulle dyste mod hinanden i 
viden om klassisk musik. 

Når overvejelserne om dansk satellit-tv gik i 
nordisk retning, var der flere gode grunde til det. De 
øvrige nordiske lande stod som Danmark over for 
udsigten til udenlandsk satellit-tv, og samtidig fand-
tes der et betydeligt ønske om at udvide adgangen til 
nordisk tv. Desuden tilbød satellitterne en teknisk 
mulighed for at sende over store afstande til tyndt 
befolkede egne i de yderste vindblæste periferier. Et 
nordisk sammenskudsgilde ville ovenikøbet bringe 
omkostningerne ned på et acceptabelt niveau. 

I 1975 besluttede Nordisk Ministerråd at under-
søge de tekniske og økonomiske muligheder for et 
nordisk satellitsamarbejde grundigere. Satellitter 
gav mulighed for at gøre udvekslingen af tv-pro-
grammer mellem de nordiske lande væsentlig 
lettere. Rådet forestillede sig, at man kunne udsen-
de nationale kanaler i hele Norden eller alternativt 
oprette en fællesnordisk kanal for på den måde at 
styrke kulturel og sproglig udveksling. Ved at sørge 
for et rigeligt udbud af nordisk tv regnede man 
desuden med, at tysk tv ville blive mindre domine-
rende. Projektet fik navnet Nordsat, og der blev sat 
et arbejde i gang for at finde ud af, hvad sådan en 
satellit mon kunne koste, og hvad den mere nøjag-
tigt rummede af muligheder.

Sideløbende arbejdede de nordiske telestyrelser 
sammen med radiofonierne om at koordinere krav 
og holdninger forud for ITU’s konference i 1977. Ved 
konferencen skulle verdens satellitfrekvenser for-
deles. Danmark havde tidligere spillet fremtræden-
de roller ved ITU’s konferencer på grund af special-
viden på radiobølgeområdet. Gunnar Pedersen, der 
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havde budt Telstar velkommen sammen med Urban 
Hansen, blev i 1963 valgt som præsident for ITU’s 
verdenskonference, hvor ca. 15 % af de brugbare 
radiofrekvenser blev reserveret til rumaktiviteter. 
Gunnar Pedersen var nok en kapacitet i sin egen 
ret, men han nød også godt af, at verden ikke havde 
glemt Pedersen seniors arbejde på Poulsenbuen. 
Ved konferencen i 1977 blev det igen en dansker, der 
blev valgt som præsident. Denne gang blev det Post- 
og Telestyrelsens Ib Lønberg (1925-2001), og derfor 
var der på dansk grund et meget indgående kend-
skab til, hvad der rørte sig på internationalt plan. 

Ib Lønberg stod i spidsen for en arbejdsgrup-
pe med medlemmer fra de nordiske telestyrelser 
og radiofonier. Gruppen skulle lægge en strategi 
for, hvordan de nordiske lande skulle forholde sig 
på ITU’s konference i 1977. De nordiske lande var 
tidligere blevet klemt i kampen om frekvenser, 
og ved at stå sammen regnede man med at være 
stærkere. Forhandlingerne skulle balancere mellem 
at fremme et nordisk synspunkt og at fremstå som 
individuelle nationalstater med ret til samme antal 
kanaler som de øvrige europæere. Ved en tidligere 
lejlighed havde EBU betragtet Norden som et samlet 
hele uden nationale behov. Den situation ville man 
for alt i verden undgå, samtidig med at man også 
ville argumentere for særbehandling af Norden på 
grund af de særlige kulturelle og sproglige forhold. 

EBU lagde op til, at hvert europæisk land skul-
le være berettiget til fem satellitkanaler. I tilgift 
ønskede de nordiske lande en fælles nordisk kanal, 
som skulle bruges til Nordsat. En stor fællesnordisk 
ellipse ville imidlertid betyde større overspild af 
signalet, og Ib Lønberg var klar over, at det kunne 
blive vanskeligt at forhandle igennem på grund 
af Nordens geografisk tætte placering på DDR. I 
koldkrigsklimaet blev grænseoverskridende tv- og 
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radiosignaler set på med stærk mistro. De overnati-
onale satellitellipser ville derfor blive søgt begræn-
set så meget som muligt ved konferencen i ITU. De 
nordiske lande var ikke de eneste, der gerne ville 
overskride de nationale grænser via satellit. Som 
i 1920’erne havde Vatikanet fingeren på pulsen og 
havde planer om at udsende Guds ord direkte fra 
Rom til hele Europa. I det protestantiske Norden 
var den tilgang imidlertid et knap så populært per-
spektiv på den nye overjordiske teknologi.

Telestyrelsernes lidt pessimistiske indstilling til 
det politiske ønske om en fælles nordisk satellitløs-
ning blev ikke mødt med forståelse fra de nationale 
regeringer, og arbejdsgruppen fik direkte besked på 
at komme frem til en anbefaling, der kunne rumme 
de nordiske planer. Ellers ville man intervenere fra 
politisk side. Det politiske bud på et koordineret 
udgangspunkt for forhandlingerne lød på to nordi-
ske dækningsellipser og tre nationale kanaler. Rent 
teknisk var telestyrelserne blevet opmærksomme 
på, at en enkelt nordisk ellipse ikke ville være nok. 
På grund af Jordens krumning var der for langt fra 
Finland i øst til Grønland i vest til, at en enkelt satel-
litstråle kunne række. Svalbard og Jan Mayen måtte 
man helt opgive at dække. Det var ellers i høj grad 
nordmændene, der havde et godt øje til satellitter-
ne på grund af store afstande og lille befolknings-
grundlag højt mod nord.

Forhandlingsresultatet ved konferencen i 1977 
kom i store træk til at svare til de nordiske ønsker, 
hvilket var et bemærkelsesværdigt resultat. Som 
den eneste region i Europa fik de nordiske lande lov 
til at dele en grænseoverskridende dækningsellipse, 
og resultatet forøgede den politiske interesse for 
fælles nordisk satellit-tv. Island og Færøerne måtte 
dog deles om i alt fem kanaler. Grønland måtte 
nøjes med overspild fra Island og blev ikke en del af 
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aftalen, eftersom øen i teleteknisk forstand siden 
1947 havde tilhørt den amerikanske region 2. 

Tv i Grønland var i det hele taget en speget affæ-
re. Hvor øen tidligt var blevet forsynet med radio-
teknologi, gik det trægt med tv i de områder, der 
ikke lå tæt på de amerikanske baser. Selv om den 
socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag 
(1914-1978) under sin Grønlandstur i 1966 var blevet 
fascineret af tanken om at indføre tv i Grønland, 
og den danske Radiokommission i 1967 havde haft 
spørgsmålet til diskussion, blev der ikke gjort mere 
ved sagen fra dansk side. Derfor sørgede befolknin-
gen selv for, at der blev noget at se på skærmen på 
de lange vinteraftener. Forskellige private tv-for-
eninger lagde kabler i byer og bygder og sendte 
båndoptagelser fra især dansk, men også tysk tv ud 
til medlemmerne. Derfor kunne seerne i Nuuk den 
10. oktober 1980 nyde Danmarks Radios Sommerbio, 
en engelsk thriller og en flere dage gammel TV-Avi-
sen. Med hjemmestyret i 1979 var der dog kommet 
skred i sagerne, og med støtte fra EF kunne grøn-
lænderne fra 1982 følge med på Grønlands Radios 
tv-kanal. 

Nordisk Ministerråd, der havde undersøgt 
mulighederne for Nordsat, kom i 1977 frem til, at en 
nordisk satellitløsning var mulig. Både inden for en 
overskuelig tidshorisont og til en rimelig pris. Men 
det skulle vise sig, at telestyrelserne og især radio-
fonierne ikke uden videre accepterede konklusio-
nerne. Deres ekspertise og erfaringerne fra sam-
arbejdet før og under konferencen i ITU var ikke 
blevet inddraget, og de mente, at rapporten var for 
optimistisk med hensyn til både tidsperspektiv og 
økonomi. Radiofonierne var desuden fornærmede 
over, at man var trådt ind på deres enemærker uden 
at tage dem med på råd. 

Nordisk Råd satte derfor en ny undersøgelse 
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i gang. Denne gang blev eksperter bedt om at se 
nærmere på fire aspekter: teknik, økonomi, den 
mulige kulturelle effekt og juridiske aspekter. Da 
den 2.000 lange sider rapport om Nordsat lå færdig 
i 1979, var konklusionerne mere tilbageholdende, 
men dog ikke mere, end at en nordisk satellitløsning 
stadig kunne anbefales. Nu var det op til de nationa-
le parlamenter at tage stilling. 

I Danmark var der gennemgående politisk velvil-
je over for bedre mulighed for at modtage nordisk 
fjernsyn. Den socialdemokratiske kulturminister 
Niels Matthiasen (1924-1980) var endog særdeles 
positiv. Han anså projektet som en mulighed for 
at gennemføre nordisk kulturpolitik og udtalte til 
Foreningen Norden, at det var en bedre idé at få 
nordiske programmer fremfor at lave et dansk TV 
2. At se tv som kulturpolitik var en tydelig arv fra 
Bomholt, og det blev også i 1980’erne ved med at 
være et vigtigt socialdemokratisk slagord i forbin-
delse med drøftelserne om TV 2. De øvrige partier 
var umiddelbart positive, men også bekymrede for 
omkostningerne.

Nordsat blev på mange måder et langt inter-
mezzo, der var med til at forhale det danske ønske 
om en kanal 2. På den anden side var det nordiske 
samarbejde den bedste og måske eneste mulighed 
for, at Danmark kunne kaste sig ud i et satellit-
eventyr. Kappestriden mellem nationerne i rummet 
var helt uden for dansk rækkevidde, og de nordiske 
lande var afhængige af hinanden for at få et pro-
jekt af den størrelse i luften. Samtidig var der reel 
politisk interesse fra dansk side i den kulturelle side 
af Nordsatsamarbejdet. Nordisk kulturpåvirkning 
var velkommen og ønsket. Selv uforståeligt finsk tv 
lå i forlængelse af forestillingen om en dansk nation 
som nordisk. 
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Ud med Nordsat, ind med provinsen
I de tidlige 1980’ere var bekymringen for satellitter-
ne ikke blevet mindre. De europæiske satellitplaner 
og kommercielle satellitbårne tv-programmer var 
på nippet til at blive håndgribelig realitet. Moders-
mål-Selskabet råbte vagt i gevær og advarede imod, 
at Danmark blev et slags Grønland i forholdet til 
Tyskland. Af tv-debatten kunne man forstå, at de 
nu halvsprogede grønlændere var blevet ”åndeligt 
voldtaget” af de mange timers piratkopieret dansk 
tv, der foregik på et fremmed sprog og i en kultur 
langt fra grønlændernes egen. Sådan havde ingen 
lyst til at ende. Med satellitternes mulighed for 
direkte at kunne modtage utekstede tyske tv-kana-
ler var der en fare for, at tysk ville ”blive vort andet 
sprog”. Satellitkanalernes kommercielle karakter 
var heller ikke betryggende. Med dem fulgte un-
derlødig underholdning og frygten for amerikansk 
kulturimperialisme. I 1982 gik det kommercielle 
engelske Sky One (senere Sky Channel) i luften, og i 
1984 fik tyskerne både SAT 1 og RTL. I Danmark blev 
tv-tankerne nok en gang sendt i kommission, og den 
skulle blive afgørende for både Nordsats og TV 2’s 
videre skæbne. 

I forhold til TV 2 kunne Nordsat enten ses som 
en væsentlig tilføjelse til en dansk kanal for få 
ekstra omkostninger, eller Nordsat kunne betragtes 
som en hæmsko for det TV 2, man ønskede. Isoleret 
set var Nordsat ikke billig og krævede investeringer 
på tocifrede millionbeløb, men set i sammenhæng 
med omkostningerne ved at etablere et UHF-sende-
net for TV 2 var ekstrabeløbet beskedent. Hvis 
Danmark valgte at gå Nordsatvejen, kunne man alt-
så både sende TV 2 og modtage de øvrige nordiske 
landes programmer via satellitten. Det var mange 
flere timers tv, end en ekstra dansk kanal alene 
kunne levere.
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Der var imidlertid noget, satellitten ikke kunne. 
Den kunne kun sende TV 2 og havde ikke kanaler 
nok til også at sende regional-tv, og derfor blev 
den valgt fra. For at få et TV 2 med regional-tv var 
man afhængig af traditionelle jordbaserede sende-
master, og at investere i både Nordsat og i master 
til regional-tv var økonomisk udelukket. Stillet 
over for valget mellem regional-tv på den ene side 
og nordisk tv på den anden var det store flertal af 
Mediekommissionens medlemmer ikke i tvivl, og 
Nordsat trak det korteste strå. For at styrke Dan-
marks Radio (kommissionen forestillede sig stadig 
TV 2 som en del af Danmarks Radio) i konkurrencen 
med udenlandsk, især vesttysk tv, var det vigtigt, 
at der blev handlet hurtigt. En jordbaseret løsning 
syntes at være mere realistisk og overkommelig at 
etablere inden for kort tid. Et mindretal i kommis-
sionen bakkede alligevel op om Nordsat, fordi det 
vægtede den nordiske samhørighed over den regio-
nale dimension. Adgang til de nordiske kanaler ville 
desuden i endnu højere grad end dansk TV 2 alene 
give seerne flere valgmuligheder og mere effektivt 
dæmme op for et øget forbrug af tv fra det øvrige ud-
land. De øvrige nordiske lande fortsatte samarbej-
det om Nordsat indtil 1988, hvor planerne endelig 
blev droppet. Norge, Sverige og Finland begyndte 
forhandlinger om et nyt satellitprojekt, Tele-X, men 
også her stod Danmark udenfor. 

På satellitområdet skete den internationale 
udvikling hurtigere, end mange i Danmark havde 
forestillet sig. De store offentlige investeringer i 
satellitter blev erstattet af private og kommercielle 
initiativer, der viste sig langt vanskeligere at regule-
re end de statslige. Reguleringen fra 1970’erne blev 
undergravet allerede tidligt i 1980’erne. Reglerne 
kunne omgås ved at sende fra kommunikations-
satellitter i stedet for radio- og tv-satellitter, og i 
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Formanden for 
Radiorådet, 
socialdemokraten Birte 
Weiss (1941-), gik tur 
med TV 1 og TV 2 skarpt 
forfulgt af udenlandske 
satellitkanaler i 1983.
|| Poul Erik Poulsen/
Det Kgl. Bibliotek

1980’erne var der ikke længere international poli-
tisk vilje til også at regulere denne type satellitter. 

Mediekommissionen valgte da også at anbefa-
le, at modtagelse af udenlandsk tv via kabel eller 
parabol skulle tillades. Anbefalingen var forholds-
vis kontroversiel, og et større mindretal ønskede 
statslig regulering. Så sent som i 1985 forsøgte 
Socialdemokratiet at komme igennem med politisk 
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dog vanskeligt at forestille sig de socialdemokrati-
ske ønsker gå i opfyldelse.  

I Danmark fik den internationale udvikling af 
satellit-tv den ironiske konsekvens, at TV3 kom i 
luften før TV 2. TV3 blev udsendt som en skandina-
visk kanal via satellit fra London på initiativ fra den 
svenske kommercielle Modern Times Group (MTG) 
fra årsskiftet 1987-1988 – altså lige netop før TV 2. 
Til stor irritation for mange danske politikere var 
det derfor den britiske lovgivning om reklamer, der 
kom til at gælde for TV3. 

Træsko-tv
Også regional-tv kom før TV 2. Provinsen spillede 
en afgørende rolle for forestillingen om folkelig og 
national kultur i Danmark, og udsigten til uden-
landsk satellit-tv fik ikke kun danske politikere til 
at se mod nord, men også til at se indad. På trods af 
Bomholts formanende ord om, at Statsradiofonien 
i højere grad måtte søge ud i landet, var det stadig 
tydeligt, at dansk fjernsyn var født og opvokset i 
København.

Parallelt med at TV 2 blev lagt i støbeskeen, blev 
der i 1973 åbnet for forsøg med lokalradio og -tv. Det 
betød, at amter og kommuner fik mulighed for at 
sende lokalt via fællesantenneanlæg. Det var ikke 
som sådan noget brud med tanken om, at tv skulle 
være under offentlig kontrol, men byggede på en 
decentraliseringstanke. Det lokale demokrati skulle 
styrkes ved at forbedre kommunikationen mellem 
det lokale styre og borgerne og borgerne imellem. 
Kulturminister Niels Matthiasen forestillede sig, 
at den lokale dimension ville betyde, at tv-seerne i 
fremtiden ikke blot ville være passive modtagere, 
men at de også ville få mulighed for at deltage med 
reaktioner og diskussionsindslag. Forsøgsord-
ningen blev i første omgang ikke udnyttet i stort 
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omfang. I 1981 blev en ny forsøgsordning søsat, og 
Kulturministeriet fik mulighed for at dispensere fra 
Danmarks Radios eneret. Det blev også muligt at få 
et mindre tilskud i forbindelse med forsøget, men 
reklamefinansiering kunne – stadig – ikke komme 
på tale. Under ordningen gik flere lokale kanaler i 
luften, hvoraf Kanal 2 og Weekend TV i Københavns-
området var de mest ambitiøse. 

Som en reaktion på kravene om et mere nært 
fjernsyn blev TV Syd oprettet som et forsøg i Dan-
marks Radio i 1983. Det blev landets første regionale 
tv-station. Bag oprettelsen af TV Syd lå flere af de 
samme bevæggrunde, som indgik i overvejelserne 
om TV 2. Dels var der en bekymring for sønderjy-
dernes store forbrug af tysk fjernsyn, dels lød der 
sønderjysk kritik af Danmarks Radios københav-
neri. Da forsøget udløb i 1986, var Danmarks Radio 
ikke interesseret i at drive TV Syd videre. ”Træsko- 
tv”, som det hånende blev kaldt, var ellers faldet 
i god smag hos det sønderjyske publikum, og det 
lykkedes at køre kanalen videre med støtte fra en 
meget aktiv seerforening. Dermed havde de fjern-
synsforkælede sønderjyder allerede fra 1986 tre 
tyske kanaler og to selvstændige danske tv-stationer 
at vælge imellem. Året efter fik TV Syd sågar som 
landets første nogensinde lov til at sende reklamer 
for at finansiere programmerne. ”Go’daw”, sagde 
Lars Larsen (1948-2019), ejer af JYSK, til seerne. 

TV 2-loven
Selv med Nordsat ude af billedet og bred politisk 
konsensus om behov for en ny kanal trak beslut-
ningen om TV 2 stadig ud. Det var ganske enkelt 
umuligt at samle et flertal for en bestemt model. 
Stridens kerne var reklamerne, men det var i det 
hele taget svært at imødekomme den lange, lange 
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politiske ønskeseddel til alt det, den nye kanal skul-
le og ikke skulle kunne. 

I kommissionen var der efterhånden enighed 
om, at TV 2 ikke skulle være en del af Danmarks Ra-
dio. Den konservative Poul Schlüter (1929-) var ble-
vet statsminister i 1982, og borgerligt liberale vinde 
blæste over landet. TV 2 skulle ikke bare være en ny 
kanal, men en helt ny tv-station, der skulle levere 
andre vinkler end dem, Danmarks Radio kunne 
præstere. Fra højre til venstre var der enighed om, 
at provinsen skulle mere i kameraernes fokus. For 
de mest regionaliseringsbegejstrede medlemmer 
af Mediekommissionen gav den regionale dimensi-
on svaret på de to hovedudfordringer, man havde: 
Der var behov for en anden vinkel end Danmarks 
 Radios, og samtidig kunne den mere lokale vinkel 
virke som et forsvar mod forbruget af udenlandsk 
tv. I betænkningen fra 1983 lød formuleringen:

”Man må etablere en institution, der politisk, 
socialt og økonomisk er forankret i og vendt mod 
lokale kulturinstitutioner. Dermed skabes et for-
svarsgrundlag for en del af licensen, og man får et 
alternativ til det udenlandske, navnlig det vesttyske 
fjernsyn”.

Den lidt knudrede formulering dækkede over, at 
TV 2 ude vest for Valby Bakke ville finde sig til rette 
i forenings- og højskoledanmark. Det var samtidig 
her hos folket, de kulturelle forsvarsrækker mod 
satellitterne kunne findes. Hvis almindelige menne-
sker kunne se sig selv reflekteret på skærmen, ville 
de udenlandske kanaler miste deres tiltræknings-
kraft og relevans. Lyset fra tv-skærmen var ikke blot 
for de lærde.

TV 2 skulle også opbygges på en anden måde end 
Danmarks Radio, der blev anset for at være for stor 
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og bureaukratisk. Derfor skulle TV 2 enten være en 
koncessions- eller entreprisemodel. Enten skulle 
produktionen af programmerne sendes i tidsbe-
grænsede udbud (det kender man i dag fra Radio-
24syv og Radio4), eller også skulle stationen forplig-
tes til at købe ind fra uafhængige tv-producenter. 
På den måde kunne Venstres og Det Konservative 
Folkepartis ønske om en konstruktion af mere pri-
vat karakter og en vis markedsregulering tilgodeses. 

Da diskussionerne om TV 2 endelig i 1986 mun-
dede ud i et konkret lovforslag i Folketinget, bygge-
de det i høj grad på kommissionsarbejdet. Den radi-
kale medieordfører Jens Bilgrav-Nielsen (1936-), der 
var en af hovedarkitekterne bag kompromiset om 
TV 2-loven, kaldte det ligefrem ”et stykke sensatio-
nelt kommissionsarbejde”. Det var med andre ord 
sjældent, at noget var blevet overvejet så inderligt og 
længe, før der blev taget en beslutning. 

Loven om TV 2 blev kun vedtaget med et meget 
snævert flertal – selv om kun to partier for alvor var 
imod. De langhårede fra Venstresocialisterne (VS) 
kunne ikke ret godt lide tv, og de mente ikke, at der 
var brug for mere af den slags. På den modsatte fløj 
hos Fremskridtspartiet kunne de godt lide fjernsyn, 
men til gengæld var de imod enhver form for stats-
lig indblanding i noget som helst. Partiets Kristen 
Poulsgaard (1935-) kunne desuden slet ikke se me-
ningen med provinsgalskaben: ”Tror man virkelig, 
man har talentmasse til at kunne lave regional-TV?” 

I den offentlige debat mente flere, at Danmark 
var for lille til regional-tv, men i Folketinget var der 
andet, der bekymrede mere. For at få flertal bejlede 
den borgerlige regering til både Socialdemokratiet 
og Det Radikale Venstre. Det stod klart, at begge 
partier gik ind for entreprisemodellen, og at de 
ønskede muligheder for regional-tv. Socialdemo-
kraterne tilføjede, at man meget gerne så en nordisk 
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redaktion som en del af TV 2, hvorimod Det Radika-
le Venstre understregede, at et mere lokalt præget 
TV 2 var helt afgørende for deres ja. 

For Jens Bilgrav-Nielsen fra den jyske del af 
Det Radikale Venstre var det vigtigere, at TV 2 fik 
regionalkanaler, end at det blev reklamefrit. Men på 
det punkt var meningerne delte i partiet. Eftersom 
der manglede tre radikale reklamemodstandere 
til at stemme for realiseringen af TV 2, blev to af 
Folketingets mere farverige personligheder tun-
gen på vægtskålen: Ole Maisted (1934-2012), der 
var brudt ud af Fremskridtspartiet, og færøske Óli 
Breckmann (1948-) fra Folkeflokken. At Breckmann 
overhovedet valgte at stemme, var en kontrover-
siel beslutning, og hans taler ved lovbehandlingen 
udgjorde retorisk de absolutte højdepunkter. Selv 
Fremskridtspartiets Pia Kjærsgaard (1947-) måtte 
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Ved den officielle 
åbning af TV 2 i 1988 
var kreaturerne 
fortid i det gamle 
kvægtorv. Til gengæld 
kunne dronning 
Margrethe trække 
medievirksomhedens 
karismatiske og 
til tider brølende 
direktør Jørgen 
Schleimann (1929-
2016) op ad den lange 
arkitektrenoverede 
midtergang.
|| Annelise Fibæk/
Ritzau Scanpix

sarkastisk medgive, at der var tale om flammende 
tale. Som repræsentant for Færøerne i Folketinget 
blandede Breckmann sig som hovedregel ikke i poli-
tiske spørgsmål, der var internt danske. Han mente 
imidlertid, at TV 2 var både et færøsk og nordisk an-
liggende, fordi op mod 2/3 af det fjernsyn, færinger 
så, stammede fra Danmarks Radio. Han lagde ikke 
fingrene imellem i sin kritik af statsmonopolet og 
mente, at stationen udøvede et meningstyranni, der 
grænsede til østeuropæisk målestok. TV 2 ville deri-
mod blive intet mindre end ”nordisk folkeoplysning 
og en dyrkelse og styrkelse af demokratiet”. 

Med de ord var vejen banet for TV 2. 

Bondetog 
Selv om der siden 1960’erne havde eksisteret et po-
litisk ønske om, at en ny kanal fik hovedsæde i pro-
vinsen, besluttede den nyudnævnte bestyrelse for 
TV 2, at det rigtige hjem for kanalen var København. 
Hovedstaden var den ”sagligt rigtige placering”, lød 
det. Bestyrelsen med professor Jørn Henrik Peter-
sen (1944-) i spidsen blev ellers løbende inviteret på 
smørrebrød i en lang række provinsbyer, der alle 
ønskede TV 2 til netop deres område: Fredericia, 
Odense, Middelfart, Aarhus, Bornholm, Aalborg, 
Skanderborg, Grindsted, Kolding og Herning. Men 
ingen af dem syntes at være den rigtige. 

Eftersom bestyrelsen var klar over, at politi-
kerne var svært glade for provinsen, forsøgte den 
sig med en meget lang og grundig forklaring på 
Københavns fortræffeligheder, da beslutningen 
blev sendt til kulturministeren den 19. januar 1987. 
København var ubestrideligt landets informations-
mæssige centrum. Det var her, Folketing, regering, 
centraladministration og de store landsdækkende 
organisationer befandt sig. Det ville være nemmere 
at finde de rigtige medarbejdere i hovedstaden, som 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   71 22/05/2020   08.56



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
72

Ifølge TV 2 var det 
ikke så vigtigt, hvor 
i landet hovedsædet 
lå. Derimod var det 
afgørende, at kanalen 
blev mere folkelig 
end tunge Danmarks 
Radio. Lykkehjulet var 
programmet, hvor 
almindelige mennesker 
kunne vinde ”for 500 
kroner, en plaid”. Det 
ternede tæppe med 
den stolte fortid som 
skotternes beskytter 
i det vindomsuste 
højland blev nu 
sofakartoflernes 
foretrukne hyggeklud.
|| Jan Jørgensen/
Ritzau Scanpix

bød på et rigt differentieret arbejdsmarked, der ville 
være attraktivt for både ansøgere og ægtefæller. 
Problemet med københavneriet havde ikke som så-
dan noget med København at gøre, mente bestyrel-
sen, men det var nærmere et udtryk for manglende 
dækning af de begivenheder, der faktisk fandt sted 
i provinsen. Alene entreprisedelen ville sammen 
med TV 2’s regionale struktur give en omfattende 
dækning af det kulturelle og folkelige liv uden for 
København. Bestyrelsen advarede samtidig imod at 
falde i den modsatte grøft og udvikle ”provinsfjern-
syn”. TV 2 skulle være en landsdækkende kanal og 
måtte ikke tilhøre en region frem for en anden. Når 
alt kom til alt, var Danmark trods alt ikke større end 
en mellemstor engelsk fjernsynsregion. 

Udmeldingen udløste et ramaskrig og afslørede, 
at følelser og forestillinger var bundet til et simpelt 
spørgsmål om geografi. Mange højrøstede stemmer 
var mere end enige med TV 2. Navnlig journalister 
og andre mediefolk afviste blankt, at en placering i 
provinsen ville føre noget godt med sig. Studievært 
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på Danmarks Radios TV-Avisen Mogens Berendt 
(1944-2014) røg helt op i det røde felt i sit indlæg i 
Politiken den 24. januar 1987: 

”Jens Bilgrav-Nielsen er for danske mediefolk som 
en flue i soveværelset: man kan ikke få den ud, 
selv om man åbner alle vinduerne. Hans kulturelle 
grundlag har aldrig hævet sig ud over forsamlings-
husstadiet. Det er patetisk, at et lille, lugtfrit parti 
– med en lille provinsiel politiker i spidsen for sin 
mediepolitik – skal kunne diktere et helt lands mu-
ligheder for at bruge det første globale billed-kom-
munikationsapparat. […] Vi vil aldrig her i landet 
kunne samle en professionel TV-stab, der er villig til 
at bo i Odense eller Vejle – resultatet bliver pro-
vinsialisme i værste forstand. Det ved både TV-2s 
bestyrelse og kulturministeren. Regional-tv bliver 
en klods om benet på TV-2 i de første år, indtil det 
bliver afskaffet. Og TV-2 beliggende vest for Store-
bælt bliver en katastrofe”. 

Højskoledanmark repræsenteret ved formanden 
for Modersmål-Selskabet, Grethe Rostbøll (1941-), 
tog til genmæle og skrev forarget, at bestyrelsens 
holdning var en ”provokation af det folkelige Dan-
mark”. Jens Bilgrav-Nielsen gav også svar på tiltale i 
et interview i Berlingske Tidende. Avisens journalist 
benyttede flittigt spillet mellem hovedstad og pro-
vins og hæftede sig ved politikerens brede vestjyske 
accent, der 

”på forunderlig måde løftede alt uden for Køben-
havn og Sjælland op til at være landets centralner-
vesystem. Han ved, at det gror og gærer i Jylland. Vi 
ved det bare ikke i København”. 

Bilgrav-Nielsen ønskede sig først og fremmest andre 
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vinkler på nyhederne – et blik, som man ikke kunne 
få, ved at københavnske journalister rejste ud og 
besøgte provinsen. Han ville se almindelige menne-
sker på skærmen og fremhævede TV Syd som forbil-
lede. Jens Bilgrav mente, at danskerne værdimæs-
sigt var et homogent folk, men at der var forskelle i 
livsstil og synspunkter adskilt af Storebælt. At kalde 
Storebælt ”Verdenshavet” ville han ikke høre tale 
om. Der var bare et andet liv i provinsen end det, 
Danmarks Radio viste. 

I mellemtiden havde Danmarks Radio pustet 
til kritikken af københavneriet med en kluntet 
dækning af skænderiet i Søndagsavisen. Uden-
rigsministeren med en fortid i Danmarks Radio, 
Uffe Ellemann-Jensen (1941-), og Bent A. Koch 
(1928-2010) fra Fyens Stiftstidende havde begge 
udtalt sig positivt om en placering i København, og 
ingen provinsbegejstrede havde fået ordet. I sam-
me udsendelse havde en ung pige fra København 
ovenikøbet kunnet berette, at skoleelever i Jylland 
ikke fik undervisning i AIDS. Fremstillingen af et 
tilbagestående mørkt og uoplyst Jylland fik mange 
til at reagere, og ifølge B.T. rejste der sig ligefrem et 
”bondetog” mod TV-byen. 

Venstre havde hele tiden været splittet mellem 
hensynet til højskolevenstre, der foretrak en place-
ring vest for Storebælt, og et liberalt ønske om en 
uafhængig bestyrelse for TV 2. Uffe Ellemann-Jen-
sen blev sat på plads af sine egne, der kunne forsik-
re om, at geografien var vigtig, og at både nyheds-
redaktion og administration skulle ligge vest for 
Storebælt. 

TV 2’s bestyrelse måtte sande, at stationen nok 
var uafhængig, men heller ikke så uafhængig, at 
det gjorde noget. En placering i provinsen var ikke 
til forhandling, og uden den store betænkningstid 
blæste bestyrelsen til retræte og valgte Odense som 
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hjemby for TV 2. Odense lå nok i provinsen, men 
dog ikke helt i Jylland. Kommunen kunne tilbyde 
to attraktive lokationer, hvor stationen kunne få 
adresse. Enten på en ledig grund i den sydøstlige del 
af byen, hvor byen blev udvidet med nye erhvervs-
områder, eller i det gamle kvægtorv, der lå centralt 
og i nærheden af banegården. Bestyrelsen valgte 
Kvægtorvet. 

TV 2 til alle
For at få TV 2 på skærmen måtte der også sendema-
ster til. De 16 UHF-sendemaster skulle på plads og 
kunne ikke alle nå at komme op, inden TV 2 skulle 
i luften den 1. oktober 1988. Ca. 40 % af de danske 
husstande kunne modtage TV 2 den 1. oktober. 
Omkring årsskiftet var det 75 %. Opstillingen af 
master afspejlede ganske nøjagtigt, hvad TV 2 var 
for en størrelse. I pagt med de politiske ønsker kom 
de altid ombejlede sønderjyder forrest i køen, og 
herefter blev de tættest befolkede områder prio-
riteret. Det betød også, at de fjernseere, der hidtil 
kun havde haft en kanal til rådighed, faktisk også 
var dem, der måtte vente længst på TV 2. De sidste 
sendemaster blev stillet op i Varde og i Jyderup og 
på Lolland-Falster og på Bornholm. Tre socialdemo-
krater fra Skive, Viborg og Thisted klagede derfor til 
TV 2’s bestyrelse over nedprioriteringen af de tyndt 
befolkede egne. De var fortørnede over, at TV 2 tilsy-
neladende tog større hensyn til reklameindtægter-
ne end til tv-tørstende danskere. Konkurrencefor-
holdet til Danmarks Radio spillede givet en større 
rolle for bestyrelsen end de små reklameindtægter, 
men resultatet var det samme. TV 2 måtte balancere 
mellem at være en kulturinstitution i velfærdssta-
ten og en medievirksomhed med krav om seertal. 

Nogenlunde samme mønster gjorde sig gælden-
de for oprettelsen af de regionale kanaler. TV 2 - 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   75 22/05/2020   08.56



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
76

 loven nævnte 6-8 kanaler, men det var åbent, hvilke 
der skulle være tale om. Der var heller ikke nogen 
garanti for, at alle landets dele kunne blive dækket. 
TV Syd var selvskreven og sendte allerede fra første 
dag. Efterhånden som repræsentantskaber for de 
øvrige kanaler var trådt sammen, blev rammerne 
fastsat. I alt otte blev oprettet, hvoraf TV 2 Born-
holm fik den mest bemærkelsesværdige fødsel. Øen 
var på grund af sit lave antal indbyggere ikke på 
forhånd sikret en station, men en velargumenteret 
ansøgning sikrede, at bornholmerne også fik regio-
nal-tv. Selv om Bornholm blot var et lille samfund, 
skulle bornholmerne ifølge initiativtagerne have 
deres egen kanal. Bornholm var som Sønderjylland 
et grænseland med korte afstande til nabolandene 
og under stadig påvirkning udefra. Desuden fandtes 
der en særlig bornholmsk identitet. Det bornholm-
ske fællesskab tilhørte Danmark, men udgjorde 
samtidig en ”stærk manifestation af lokalt fælles-
skab i danskheden”. Bornholm havde eget flag og 
sprog og burde også have eget tv. Det kunne TV 2’s 
bestyrelse ikke sige nej til, men med skelen til øens 
lille seergrundlag blev det trods alt kun til en halv 
bevilling.

De regionale stationer kom ikke blot i luften på 
forskellige tidspunkter, men blev i det hele taget 
ret forskellige søskende i TV 2-familien med hver 
sit bud på regional-tv. Regionerne overraskede de 
mange skeptiske røster ved hurtigt at levere pæne 
seertal. Nogle programmer vakte kun genkendel-
se lokalt, andre nåede et nationalt publikum via 
moderkanalen. Nogle så Apotekeren i Broager, andre 
fulgte med, når Kurt kom forbi, og kogebogsforfat-
teren Kirsten Hüttemeier (1914-2003) kom hurtigt 
i skåneærmerne til glæde for flere end blot TV2 
Nords seere.

Regionerne fungerede selvstændigt inden for 
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Kirsten Hüttemeier 
var med fra fjernsynets 
begyndelse. Her ses 
hun sammen med 
farmaceut Sven 
Holm (1902-1976) i 
programmet To ved 
et køkkenbord i 1952. 
Senere udødeliggjorde 
hun sine flotte og 
praktiske skåneærmer 
på TV2 Nord og TV 2.
|| Kurt Nielsen/Ritzau 
Scanpix

TV 2 med egen ledelse og et lokalt forankret re-
præsentantskab. Det betød, at forholdet til moder-
kanalen ikke nødvendigvis altid var konfliktfrit. 
I den tidlige TV 2-tid var det især det erfarne og 
selvbevidste TV Syd, der slog sig i tøjret. Diskussi-
oner drejede sig først og fremmest om sendetid og 
sendetidspunkt, men regionerne var også skuffede 
over, at TV 2 ikke i højere grad benyttede dem som 
indholdsproducenter til hovedkanalens program-
mer. Det skulle nemlig vise sig at blive sværere at 
få plads til de billeder, regionerne producerede, på 
den nationale sendeflade end først antaget. Lidt 
overraskende måske var det jyderne fra TV Midt-
vest, der bedst lykkedes med den mission. De var 
blevet velsignet med et økonomisk forspring i for-
hold til de øvrige regioner og havde investeret i en 

112404_monopolbrud_cc19_r1.indd   77 22/05/2020   08.56



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
78

OB-vogn – en outside broadcast-vogn. Som navnet 
antyder, var det en vogn med sendeudstyr, som kun-
ne bruges til at lave indslag på landsdelens gågader, 
virksomheder, skoler og plejehjem. Det midtvest-
jyske var ikke domineret af en klar hovedstad eller 
et andet indlysende hjem til stationen, og Viborg, 
Herning og Holstebro overbød hinanden i kampen 
om stationens gunst. Det fik TV Midtvest en base i 
Holstebro og så altså en OB-vogn ud af. På TV 2 gav 
det billeder af ’manden på gaden’ i jysk udgave og 
håndboldindslag til Sport i 2’eren.

De helt almindelige mennesker
Som Danmarks Radio var TV 2 til for hele folket. 
De nye kanaler, der kom med satellit og kabel, blev 
rettet mod bestemte segmenter, aldersgrupper eller 
interesser, men på det punkt mindede TV 2 mere 
om de ældre public service-kanaler. Selv om der var 
en lille overvægt af vestdanskere, unge, personer 
med en kort uddannelse, der foretrak TV 2 frem for 
Danmarks Radio i stationens tidlige år, overhalede 
TV 2 allerede i 1991 sin konkurrent på seertal og 
tiltalte et bredt og broget publikum. 

Den særlige TV 2-konstruktion betød, at sta-
tionen skulle knyttes til provinsen og ikke til en 
bestemt region. Mellem region og nation kunne 
der være et modsætningsforhold, hvilket tydeligt 
kan ses, når man betragter de regionale kanaler, 
der opstod i Europa i samme periode. Baskerne 
fik Euskal Irrati Telebista i 1982, i Catalonien blev 
det til Televisió de Catalunya i 1983, og S4C i Stor-
britannien sendte på walisisk fra 1982. På TV 2 var 
der ikke en modsætning mellem nation og provins 
– tværtimod var der et tydeligt lighedstegn. Kanalen 
sendte fra en diffus provins, der betød nærhed og 
folkelighed uden samtidig at blive forbundet med et 
geografisk sted, regional kultur eller sprogtoner. På 
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Udsendelserne om 
Morten, Peter og 
Anna er et af de 
bedste eksempler 
på det, TV 2 forstod 
som ”omvendt OBS”: 
Oplysning om Borgerne 
til Samfundet. Her ses 
Morten, Peter og Anna 
sammen med manden 
bag programmet Nick 
Horup (1953-) fra TV 2 
Sporten.
|| Brian Rasmussen/
Ritzau Scanpix

de regionale kanaler kom den lokale tilknytning til 
udtryk i lidt andre fortællerytmer og hverdagspor-
trætter, men heller ikke her fandt man værter, der 
læste nyheder op på dialekt. Der var langtfra tale 
om et alternativ til det nationale fællesskab, men 
det nærmede sig derimod en dyrkelse af en mere 
autentisk version – i hvert fald i stationens egen 
selvforståelse. En mere regionalistisk tolkning af 
provinsen beskæftigede TV 2 sig kun i ringe omfang 
med. På TV 2’s allerførste sendeaften lykkedes det 
faktisk at slå et par gloser af Poul Schlüter på æ 
sproch i et TV Syd-produceret program om dialekt. 
Anmelderen i Jyllands-Posten, der i dagens anled-
ning var præsten Jesper Langballe (1939-2014), var 
efterfølgende svært begejstret og mente, at TV Syds 
udsendelse lignede ”en programerklæring”. Det var 
det måske, men det blev ved det. 
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En dag fik Politikens 
fotograf Martin 
Lehmann (1976-) øje 
på dem. De var der 
hele tiden: ”folk med 
hovedet nede i den der 
lille lysende skærm. 
Det var mennesker 
i blå, i rød, på cykel, 
med barnevogn. Det 
var mænd, kvinder, 
børn, unge, gamle”. 
Den lille bippende 
og brummende dims 
kunne alle steder og 
hele tiden give adgang 
til alt fra nyheder fra 
den modsatte side 
af kloden til nuttede 
kattevideoer og moster 
Odas kageopskrifter.
|| Martin Lehmann/
Ritzau Scanpix

I TV 2’s første tid under den buldrende direktør 
Jørgen Schleimann fremelskede stationen en gen-
kendelig stil. Tolkningen af hjemmet i provinsen tog 
udgangspunkt i hverdagslivet og i den almindelige 
dansker. Nyhedschef Ulla Terkelsens (1944-) indslag 
byggede på et krav om nærhed og bestod ofte af kon-
sekvensjournalistik, der handlede om at undersøge 
virkningerne af den førte politik for almindelige 
mennesker langt fra Christiansborg. Det skulle 
være tv i øjenhøjde, hvor folk kom til orde i stedet 
for eksperter, diagrammer og højpandede analyser. 
Nogle programmer fandt sted i en meget genkende-
lig provins, som når højskolemanden Niels Højlund 
(1931-2014) stod for en moderne version af forsam-
lingshuset, eller når kartoffelavlerparret i The Jule-
kalender gav den på vestjysk. Men først og fremmest 
var TV 2’s provins der, hvor almindelige mennesker 
boede. Selv det internationale koncept Lykkehjulet 
kunne iscenesættes som et rigtigt TV 2-program, 
og introduktionen fortalte muntert, at her var der 
”dejlige præmier til almindelige mennesker”. 

Det skulle vise sig at være en særdeles effektfuld 
opskrift på godt tv, som man kan genkende i mange 
af de succesfulde programmer på TV 2. Balancen 
mellem de kommercielle hensyn og forpligtelsen 
til at lave folkeoplysning blev på TV 2 udtrykt med 
den norske vending ”børs og katedral”. Børs var, når 
seertallene var høje, og katedral betød, at oplysning 
var i højsædet. TV 2 satte størst pris på program-
mer, der kunne begge dele – som fx udsendelserne 
om Morten, Peter og Anna, der første gang kunne 
ses på skærmen i Er jeg da helt gak, mor? i 1991. I al 
sin enkelhed viste programmet unge, handikappede 
menneskers egne perspektiver, uden at sagkund-
skaben kommenterede.
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De nye tider
Når vi skal fortælle vores børn om den mærkelige 
fortid, vi er vokset op i, og måske også forklare dem 
vores bekymring for deres høje skærmtid, kan vi 
godt finde på at sige noget i stil med: ”Altså, da mor 
var barn, fandtes der kun en eneste kanal på fjern-
synet”. I fagkundskaben kan man læse den samme 
fortælling. For de fleste passer fortællingen bare 
ikke. I store områder blev der set vesttysk, svensk, 
norsk og sågar østtysk tv. Mange danskeres tv-for-
brug kan altså ikke rummes i den fortælling. “Der, 
die, das! Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? 
Wer nicht fragt bleibt dumm!” Sådan lød det, når 
Samson og das Krümelmonster og alle de andre fra 
Sesamstraße tumlede over skærmen, og mange dan-
skere kan stadig synge med. Hele tre forskellige ord 
for ”hvorfor” – det var ikke så dumt. Hvorfor? 

De enkle grundfortællinger i enhver danmarks-
historie giver ikke plads til en række nuancer og 
detaljer. Et større problem er, at fortællingernes 
ensidighed kan skygge for selv ret væsentlige træk 
i vores historie. Sat på spidsen var det ikke TV 2, 
der brød statsmonopolet, men de private satellit-
kanaler. TV 2 fungerede snarere som kompensa-
tion. Danmarks Radio fik ganske vist med TV 2 en 
konkurrerende station, der kunne ruske op i de 
vante forestillinger om dansk tv. Men samtidig var 
TV 2 nøgternt betragtet stadig stats-tv, og konkur-
rencen i forhold til statens overordnede ansvar 
og i sidst ende også indflydelse på de elektroniske 
medier kom ikke fra TV 2, men fra udenlandske 
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Youtubere, influencere 
og andre fabeldyr 
trives i den digitale 
jungle. I 2018 flokkedes 
de på den røde løber 
til årets uddeling af 
Guldtuben – her anført 
af blogger og deltager 
i realityprogrammer 
Fie Laursen (1996-) i 
knaldrødt outfit. 
|| Henning Hjorth/
Ritzau Scanpix

sendere. Satellitter som Telstar åbnede for udsigten 
til myriader af både ønskede og uønskede tv-påvirk-
ninger af danskerne uden for politisk kontrol. Set i 
det perspektiv var TV 2 et forsvarsværk. I forhold til 
piraterne fra London, TV3 og 3+ var TV 2 og Dan-
marks Radio allierede. 

Når man betragter det nutidige mediebillede, 
er der derfor også flere ligheder mellem TV 2 og 
DR, end der er egentlige forskelle. Begge skal levere 
dansksproget public service-tv, og begge kæmper 
med vigende seertal til fordel for alle de andre di-
gitale tilbud, der efterhånden er tilgængelige. Især 
de unge falder fra. Forholdet mellem DR og TV 2 
kan derfor ikke bare opfattes som en konkurrence 
om seertal. Der findes også en fælles interesse i at 
samle familien Danmark. 
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Massemedierne er blevet til en masse medier, 
interessefællesskaberne er blevet mindre og mere 
snævre, og der er opstået en bekymring for det, der 
kaldes ekkokamre. Allerede før de sociale medier 
med Facebook i spidsen talte medieforskere om 
dem. Ekkokamrene opstår, fordi tv-seere og avis-
læsere er konservative. Vi foretrækker at beskæf-
tige os med det, der i forvejen falder i vores smag 
og bekræfter vores opfattelse af verden. Derfor 
betyder mange valgmuligheder, at vi vælger mere 
af det samme. I stedet for at møde verden i vores 
stuer møder vi os selv i et ekko. Algoritmerne på de 
sociale medier, der hjælper med at vælge i virvaret 
af mulige informationer, forstærker blot tendensen. 

Man kan indvende, at de moderne ekkokamre 
måske ikke er så meget anderledes end den måde, 
aviserne fungerede på omkring år 1900. Socialde-
mokrater læste socialdemokratiske aviser, og indre-
missionske på vestkysten læste Kristeligt Dagblad. 
Enhver var salig i sin tro. Måske er det anderledes i 
dag, at vi konfronteres med hinandens kamre i op-
slag og kommentarspor? Og på grund af algoritmer-
nes forkærlighed for mange klik ser vi ovenikøbet 
det stof, der vækker debat, forargelse og vrede. 

I mediedebatten er det derfor ikke usædvan-
ligt at møde en vis tv-nostalgi. En længsel efter 
en simplere tid med få kanaler, færre konflikter, 
hvor vi alle havde set det samme, og hvor nationens 
sammenhængskraft var intakt. Man kan iagttage et 
væld af programmer rettet mod et bredt fællesskab, 
og hvor den dybere mening med programmet er at 
blive det fælles samtaleemne. I 2019 konkurrerede 
programmer som Den store bagedyst på DR med Vild 
med dans på TV 2 om danskernes opmærksomhed. 
Sikre familievenlige koncepter, der ikke blot skulle 
underholde, men samle nationen. 
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Medier 2000
Da Udenrigstjenesten i 1989 blev bedt om at se frem 
mod år 2000, tegnede der sig allerede umiddelbart 
efter Murens fald i 1989, og stadig før Sovjetuni-
onens sammenbrud (1991), et billede af, at den 
hurtige og globale kommunikation ville få afgøren-
de betydning i fremtiden. Nationalstatens grænser 
ville blive udfordret af globale strømme af menne-
sker, varer og information. Det ville betyde en langt 
stærkere internationalisering af problemer end 
tidligere. En nyhed, hvad enten det var krænkelse 
af menneskerettigheder eller et børskrak, kunne 
på få sekunder kommunikeres via satellitter til hele 
Jorden. Udviklingen ville ifølge Udenrigstjenesten 
fremme en ”fælles international kultur”. Men man 
ville også se modsatrettede tendenser, og de nye 
muligheder for lynhurtig kommunikation ville bety-
de radikalisering af religiøse og etniske bevægelser. 

Betænkelighederne i forhold til den nye medie-
fremtid betød dog i første omgang ikke meget i den 
offentlige debat. Tidsånden bød på liberalisme, 
privatiseringer og konkurrence. Det var tanker, 
som var begyndt at indfinde sig i 1980’erne, men 
som med Murens fald satte sig endeligt igennem. 
Kapitalismen havde sejret, og med den ville verden 
gå en ny tid i møde, hvor det vestlige demokrati ville 
spredes med evig fred til følge. I den kontekst stod 
fortællingen om monopolbrud stærkt i 1990’erne. 
”Det er en demokratisk perversitet at have monopo-
ler”, mente Ole Sippel (1941-2013) i 1990, og han var 
dengang chef for TV-Avisen på Danmarks Radio. Og 
det var der ikke mange, der var uenige med ham i. 

For ikke at stå tilbage som et forældet symbol 
på fortidens sort-hvide monopolverden gik DR 
ind i kampen med TV 2 om folkelig popularitet, og 
hensynet til seertal kom til at stå langt stærkere end 
tidligere. Der gik heller ikke længe, før DR leverede 
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en lille ny baby, DR2, der blev bragt til danskerne 
via den amerikanske satellit Intelsat 707. Nøjagtig 
de samme begrænsninger i forhold til satellitpro-
grammerne gjorde sig gældende som tidligere, men 
de betød ikke længere det samme. De danske licens-
betalere havde betalt gildet, og i princippet skulle 
public service-tv være tilgængeligt for alle, men for 
at modtage DR2 måtte man have en parabolantenne 
eller adgang via kabel-tv. DR2 gik derfor længe un-
der det ukærlige tilnavn: den hemmelige kanal. 

Knopskydningen hos DR og siden TV 2 blev til 
efter devisen: ”Man kan ikke forvente, at alle skal 
sidde og se det samme, sådan er det ikke længere”. 
TV 2 Zulu, Charlie, Film, News, Sport, Fri og DR3, 
Ramasjang, Ultra og K kom siden til, og dansk public 
service-tv har fulgt mønstret for den segmentering, 
som de private satellitkanaler skubbede i gang. 

Til gengæld kunne man ane konturerne af en be-
kymring, der dog først for alvor skulle slå igennem i 
den offentlige debat omkring årtusindskiftet. Hvor 
man tidligere frygtede massemediernes forfærden-
de kraft som redskab for et totalitært system, be-
gyndte man nu også at blive bekymrede over de nye 
mediers opsplittende egenskaber. Fortællingen om 
TV 2’s monopolbrud og styrken ved de private me-
dier har stået og står stadig stærkt. Især i 1990’erne 
var den fortælling fremtidsorienteret og under-
stregede positiv forandring. Den fortælling har i de 
senere år fået følgeskab af en mere bagudskuende 
længsel efter monopoltidens begrænsede medie-
udbud. Public service-medierne skal ikke længere 
blot have en kulturelt alsidig og oplysende karakter, 
men også være leveringsdygtige i den ombejlede 
sammenhængskraft. 

Med bogen republic.com fra 2001 satte den 
amerikanske jurist Cass R. Sunstein (1954-) fokus 
på opsplitningen. De mange valgmuligheder og 
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mulighederne for at filtrere nyheder og interesser 
ville på sigt udgøre en fare for demokratiernes indre 
sammenhængskraft. Ingen var længere tvunget til 
at se eller interessere sig for andre synsvinkler end 
dem, de selv på forhånd fandt interessante. De store 
brede fællesskaber ville forsvinde af syne, og inden 
længe ville man kun kunne få øje på sig selv. Frihed 
til selv at vælge til var også muligheden for at vælge 
fra. Herhjemme vakte bogen debat ikke mindst i 
forhold til public service-kanalernes rolle, og den 
rørte ved et tydeligt dilemma. I en og samme artikel 
i Jyllands-Posten kunne man under overskriften 
”Zapper-demokrati” den 24. juni 2001 læse en me-
dieforsker sige, at internettet gennem den selvstæn-
dige stillingtagen og friere adgang til information 
ville styrke demokratiet, mens en anden mente, at 
de atomiserede og fragmenterede informationsfæl-
lesskaber ville give ringere vilkår for den demokra-
tiske samtale. 

Så langt, så godt? 

Digitale muligheder og sammenhængskraft
Både DR og TV 2 har siden årtusindskiftet gjort 
tilnærmelser til sammenhængskraften. På den 
ene side kunne begrebet bruges som stærkt legiti-
merende for public service-medierne, men på den 
anden side var det ikke entydigt uproblematisk at 
bruge det. 

Sammenhængskraft har ændret sig fra i 
1990’erne at have betydninger knyttet til velfærds-
staten til at blive et slagord for nationalkonservati-
ve. I 1990’eren talte politikerne først og fremmest 
om social sammenhængskraft – som den forbindel-
se mellem landets borgere, der gjorde dem villige til 
solidarisk at betale for hinanden på tværs af alder, 
køn eller indkomstgruppe. Siden regeringsskiftet i 
2001 og den kulturkamp, som Venstres statsmini-
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Karikaturtegnerne har 
altid elsket den store 
kulturinstitution, hvad 
enten den har heddet 
Statsradiofonien, 
Danmarks Radio 
eller DR. Her sovser 
DR’s generaldirektør 
Maria Rørbye Rønn 
(1964-) seerne ind i 
sammenhængskraft.
|| Claus Bigum

ster Anders Fogh Rasmussen (1953-) stod i spidsen 
for, er begrebet i stigende grad blevet benyttet i be-
tydningen national sammenhængskraft. Også i de-
batten om mediernes rolle blev sammenhængskraft 
et centralt begreb. Det kunne bruges til at udtrykke 
bekymring for det nye fragmenterede mediebillede, 
hvor hver med sin skærm i hånden kunne vælge og 
vrage mellem alverdens forskellige tilbud på hele 
spektret mellem underholdning og oplysning. 

Hos TV 2 var stationens egen fortælling af gode 
grunde nært knyttet til monopolbruddet. Ved 
virksomhedens jubilæer og andre festlige begi-
venheder var det den fortælling, der blev trukket 
frem. I public service-beretningen fra 2000 kunne 
man læse, at nu havde TV 2/Bornholm gennemført 
et monopolbrud på den skrevne debat, hvor Born-
holms Tidende ellers havde været den eneste spiller 
på det marked de seneste mange år. I beretningen 
skulle TV 2 hvert år sætte ord på, hvordan stationen 
havde opfyldt sine forpligtelser til at lave tv i folkets 
tjeneste. Det handlede med andre ord om at legiti-
mere egen eksistens. Derfor er det interessant at se, 
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at monopolbruddet faktisk ikke blev et fast indslag i 
beretningerne i 2000’erne. 

Uden for Kvægtorvets mure blæste forandrin-
gens vinde. Der var politiske planer om at sælge 
hele TV 2 og lade regionerne overgå til DR, en 
ubehagelig EU-sag om ulovlig statsstøtte i flere ka-
pitler og naturligvis de nye digitale muligheder, der 
pressede samtlige traditionelle tv-stationer. Der var 
rigeligt behov for legitimering, og her kunne sam-
menhængskraft bruges. I 2005 blev sammenhængs-
kraften fremhævet i fede typer som overskriften på 
hele public service-beretningen, og modsætnings-
forholdet til DR var glemt. Læseren måtte forstå, at 
den sammenhængskraft, som TV 2 og DR var med 
til at skabe, havde stor betydning for demokratiet 
og samfundet. De store tv-kanalers betydning for 
fællesskabet og sammenhængskraften kunne der-
for næppe overvurderes, lød vurderingen. I 2008 fik 
TV 2 nyt slogan, der kom samme sted fra: Danmarks 
største fællesskab. 

Hvor TV 2 havde været hurtig til at komme op på 
de store retoriske navler, kom medievirksomheden 
også relativt hurtigt ned igen. Det store fokus på 
fællesskabet blev droslet ned til fordel for en tilpas-
ning til de digitale medieuniverser. Med et udtryk 
lånt fra journalistikken på de sociale medier skulle 
TV 2 i 2014 være engagerende. TV 2 skulle altså gå ef-
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gift mod tendensen til, at far så tv i stuen, børnene 
på værelserne og mor i køkkenet. I 2000’erne var 
mangfoldighed et gennemgående begreb hos DR. 
Public service skulle bringe brede og smalle pro-
grammer til både høj og lav – være alsidig. 

Sammenhængskraften blev første gang skrevet 
ind i DR’s årsrapport fra 2005, hvor tv-serien Krøni-
ken blev fremhævet som en stor succes. Det meget 
politiserede begreb kom dog til at stå mindre cen-
tralt end hos TV 2. I stedet blev koncernens motto: 
DR samler danskerne. 

Radio Møller
Det var ikke blot medieverdenen, der tilpassede sig 
den nye virkelighed. Politisk blev der også reageret. 
I høj grad. Et interessant nedslagspunkt er den bor-
gerlige medieaftale fra 2010. Den konservative Per 
Stig Møller (1942-) var kulturminister. Han havde 
godt kendskab til public service og havde i sine yng-
re dage været ansat ved Danmarks Radio og været 
medlem af Radiorådet. Måske derfor indeholdt 
aftalen både et monopolbrud, der trak kraftigt på 
referencer til dannelsen af TV 2, og et borgerligt 
forsvar for sammenhængskraften. Der var lagt op 
til kulturkamp, og det blev endnu tydeligere i den 
efterfølgende public service-kontrakt, hvor DR blev 
ansvarlig for den kristne kulturarv. 

Et af Møllers ønsker var, at DR’s monopol på 
public service-radio skulle brydes. Med 100 millio-
ner kr. i årlig licensstøtte skulle det være muligt at 
tage kampen op med først og fremmest P1. Stem-
mer i mediedebatten havde i længere tid været 
utilfredse med det, lytterne blev tilbudt på DR. Fx 
fik de ”bizarre kulturprogrammer” på P1 en gnaven 
nytårshilsen på den sidste dag i det gamle årtusinde 
fra forfatteren Henning Silberbrandt (1943-) i Infor-
mation. Han mente, at programmerne blev befolket 
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Da Radio24syv efter 
de første otte år skulle 
i udbud, lød kravet, 
at radioen nu skulle 
sendes fra provinsen. 
Berlingske Media 
var ikke klar til at 
drage mod vest, og 
resultatet blev en 
nyoprettet 'jyderadio’ 
fra Aarhus, Radio4. 
Redningsplanken i 
form af en DAB-kanal 
måtte Radio24syvs 
lyttere også se sejle i 
land med en anden, 
Radio Loud. Den 
afgørelse var der 
mange, der undrede 
sig over – fx kvinden på 
billedet, der deltog i en 
demonstration foran 
Kulturministeriet i 
november 2019.
|| Niels Christian 
Vilmann/Ritzau 
Scanpix

af hattedamer og -herrer, der hjemsøgte lytterne 
med fisefornemme udlægninger af kristne ritualer, 
Valdemar Atterdag, middelalderlige kalkmalerier, 
og hvad Kierkegaard egentlig mente med Enten- 
Eller. P1 var for klog og for kedelig. Radio24syv 
skulle også levere public service, men efter en mere 
kulørt og letfordøjelig opskrift, og den oprindelige 
idé lå et sted mellem det seriøse P1 og det under-
holdende P3. Ifølge udbudsmaterialet skulle der 
være plads til nyheder, aktualitet, kultur, debat, 
nye fortælleformer og programgenrer, markante 
værter, høj grad af lytterinddragelse, satire og en 
bred repræsentation af musikgenrer. Som eneste 
frier blev det Berlingske Media og PeopleGroup, der 
vandt udbuddets skønhedskonkurrence. Det stejle 
glasbjerg af politiske krav til kanalen havde skræmt 
mindre modige væk. 

Radio24syv udviklede sig til at blive en stort set 
rendyrket taleradio og havde held til at få dispen-
sation fra nogle af de krav, der fandtes til musik-
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formidling. Kanalen kastede sig godt nok ud i flere 
eksperimenter – fx programmet Monogram, hvor 
danske kunstnere nyindspillede tre numre live, der 
blev trykt på vinylplader. Ideen var fin på papiret, 
men i praksis var meget få lyttere med på den. Det 
var ikke musikken, der kunne lokke nye lyttere til 
radioen, mente kanalens redaktion. Muligheden for 
at kunne streame favoritnumre på digitale tjene-
ster havde rykket ved musikkens status på radioen 
til fordel for andre former for indhold. Det blev 
satiren, der løftede kanalen op over de ønskede 
500.000 lyttere i kanalens sidste år (2019), hvor ko-
mikeren Frederik Cilius’ (1986-) gnavne og sarkasti-
ske alter ego Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm 
delte verbale øretæver ud til højre og venstre i Den 
Korte Radioavis. 

I mere end en forstand blev Radio24syv en gen-
indspilning af dramaet om TV 2. Monopolbruddet 
var vellykket. Ikke alene skaffede Radio24syv lyttere 
til dansk taleradio, men en positiv effekt kunne også 
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Kirsten Birgit fra 
Radio24syv fik ikke 
sin hest med, da 
kanalen måtte lukke. 
Det fik til gengæld 
DR’s korrespondent 
Johannes Langkilde, 
da han og familien 
skulle flytte til USA 
i 2017. Hesten blev 
i mediedebatten et 
symbol på den dyre 
og verdensfjerne 
institution. Illustration 
fra januar 2017.
|| Roald Als/Politiken

mærkes på P1, mente flere. Per Stig Møller havde i 
god tråd med konservativ mediepolitik ikke stillet 
provinskrav til sin taleradio, men da kanalen skulle 
i udbud igen otte år efter, ramte provinsen som en 
forsinket boomerang. Hvor provinsen i forhandlin-
gerne om TV 2 i 1980’erne havde været Det Radikale 
Venstres politiske kæphest, var det nu Dansk Folke-
parti (DF), der ønskede sig en jyderadio. Det geval-
dige rytterskifte skete ganske ubemærket som et 
resultat af lang tids små forskydninger i det politi-
ske landskab og de store omvæltninger i Danmarks 
forhold til verden siden Murens fald. Uafhængigt af 
sin rytters politiske kulør kunne provinsen imidler-
tid stadig slå vældige bukkespring i dansk politik. 

Som et svar på de sure miner over udflytnings-
kravet forklarede DF’s gruppeformand Peter 
Skaarup (1964-) i et interview i Politiken i marts 
2019, at radioen skulle være ”et alternativ til DR, 
også geografisk, ligesom TV 2 har været det til DR”. 
Kravet kom sent på bordet i forhandlingerne om 
det nye udbud, men DF havde længe rumsteret med 
ønsker om styrket regionalt indhold på dansk tv 
og skældt ud over TV 2’s udbygning af aktiviteter i 
København i stedet for i Odense. Desuden lå det i 
fin forlængelse af regeringens andre udflytninger 
af statslige institutioner. Selv om Kirsten Birgit den 
29. marts 2018 på Twitter bedyrede, at ”For min 
skyld kan de flytte Radio24syv til månen, så længe 
jeg får min hest med” – med reference til, at DR be-
talte for at få fragtet journalist Johannes Langkildes 
(1977-) kones hest til USA – kom der ingen vestdansk 
version af kanalen, der lukkede efter stort postyr og 
overlod bølgelængderne til Radio4 i Aarhus den 1. 
november 2019.

En ny Matador
Per Stig Møllers medieaftale fra 2010 indeholdt 
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endnu en finte. Forventninger til DR om at levere en 
ny Matador og styrkelse af sammenhængskraften 
og det nationale fællesskab blev til en bestilling af 
en historisk dramaserie for 100 millioner kroner. 
Og der skulle blive nationalt drama for alle pengene. 
På den ene side passede bestillingen ganske godt 
til DR’s ambitioner, men på den anden side kunne 
den også tolkes som utidig politisk indblanding i et 
uafhængigt medies dispositioner. 

Hos DR havde jagten på en ny Matador længe 
været skudt i gang med udgangspunkt i konkur-
rencen med TV 2, seertab og zappergenerationer. 
Serien fra 1978 blev et symbol på Danmarks Radio, 
når det var bedst. Den er blevet genudsendt utallige 
gange og blev forventeligt en del af Kulturkanonen i 
2006. Den pegede på nationalt sammenhold. Både i 
sit indhold og i sin evne til at samle danskerne foran 
skærmen. I 1985 blev et afsnit af Matador set af over 
3,6 millioner seere! Det var seertal, Danmarks Ra-
dio blot ti år senere kun kunne drømme om. I første 
omgang kunne opdyrkelsen af Matadorlignende 
formater – som fx Bryggeren fra 1996 om Carlsbergs 
stifter, J.C. Jacobsen (1811-1887) – bruges i seertals-
kampen med TV 2. Siden blev DR’s serier tolket ind 
i kampen for sammenhængskraft. I 2004 kunne 
anmelderne ikke få armene ned over Krøniken, der 
om noget søgte inspirationen fra Matador. Ekstra 
Bladets leder den 6. januar 2004 mente, at Krøniken 
”kom som var den kaldet”. Serien viste i 22 afsnit et 
tidsportræt med udgangspunkt i fjernsynsfabrik-
ken Bella anno 1949. Lederen i Ekstra Bladet fore-
stillede sig, at danskerne dengang havde et kulturelt 
fællesskab, som man ikke længere kendte. Ifølge 
avisen havde 1949-danskeren kun én radiokanal 
at stille ind på, hvorimod nutidsdanskeren kunne 
vælge og vrage i en overflod af kanaler og nyhedskil-
der. De mange medier og det multietniske samfund 
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betød, at sammenhængskraften var blevet mindre, 
men lederen mente, at en serie som Krøniken med 
sine over to millioner seere kunne forny adgangsbil-
letten til fællesskabet. 

Mindre end en måned efter medieaftalen lå fær-
dig i 2010, var DR nået langt i planerne for en dra-
maserie med udgangspunkt i forfatter og historiker 
Tom Buk-Swientys (1966-) bog Slagtebænk Dybbøl 
om nederlaget i 1864. Selv om ingen aftaler endnu 
var underskrevet, var projektideen meget lig det, 
der blev til fiktionsserien 1864. Ole Bornedal (1959-), 
der var i spil som manuskriptforfatter og instruk-
tør, så allerede rystende danske soldater under en 
tordnende himmel for sig. 

Den dramatiske fortælling om det forsmædeli-
ge nationale nederlag ved Dybbøl Mølle udløste et 
enormt mediepolitisk drama, der rullede ad flere 
omgange. Flere historikere gik i rette med seriens 
fantasifulde tilgang til den historiske begivenhed og 
pegede på, at baggrunden for krigen var langt mere 
indviklet, end at vanvittige politikere førte landet 
på afveje i nationalistisk overmod. Samtidig blev 
seriens fiktive fortælling beskyldt for at være poli-
tisk tendentiøs. Søren Espersen (1953-) fra DF sagde 
til B.T., at serien beskrev alle nationalkonservative 
”som perverse stoddere, der går rundt og voldtager 
sigøjnere”. For Dansk Folkeparti var der ikke tvivl 
om, at 1864 skulle opfattes som en spydig kommen-
tar til den borgerlige fløj, og at det var intentionen, 
at det historiske nederlag skulle tolkes som en pa-
rallel til dansk deltagelse i krigen i Afghanistan fra 
2001. Krigen har kostet 43 danske soldater livet. 

Selv om Bornedal ihærdigt benægtede, at serien 
var politisk, og mente, at det var urimeligt at kræve, 
at et stykke fiktion skulle være historisk korrekt på 
alle punkter, var det vanskeligt ikke at tolke serien 
som en samtidskommentar i højere grad end histo-
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risk drama. Det var ikke kun seriens kritikere som 
Berlingske Tidendes journalist og historiker Bent 
Blüdnikow (1954-), der fornemmede et budskab 
mellem linjerne. De mest begejstrede anmeldere 
elskede netop serien for at have modet til at tale 
den nationalistiske højrefløj midt imod. ”1864 er en 
øretæveindbydende fuckfinger til de politiske opga-
vestillere”, lød det i Politiken den 14. oktober 2014. 
Den blå medieaftale havde begæret sammenhængs-
kraft og danmarkshistorie og havde fået nederlags-
kanon for alle pengene. Det var ikke en urimelig 
udlægning, men i hvor høj grad DR havde tænkt i de 
baner, var ikke umiddelbart til at afgøre. 

Godt to år senere blev det stort set bekræftet 
af Ingolf Gabold, der som dramachef ved DR havde 
sat arbejdet med 1864 i gang. Gabold hævdede i et 
interview i Politiken, at det havde været hans idé 
at lave en serie om nederlaget med Bornedal som 
instruktør. Han ønskede at diskutere, om Danmark 
var en nationalstat bundet til dansk sprog og kultur 
eller nærmere en dansk region i Europa. Han mente 
klart det sidste, og med Politikens skarpvinklede 
overskrift ”’1864’ var et slag mod DF” var Fanden 
nok en gang løs i Laksegade. DR fik travlt med at 
glatte ud, og flere fremførte, at Gabolds betydning 
for serien var minimal. Han havde kun været ansat 
ved DR i den allertidligste planlægningsfase, men 
måske lå djævlen netop ikke i detaljen, men i det 
overordnede valg af fortællingens udgangspunkt? 
Forståelsen af 1864 som et nederlag udløst af dansk 
militaristisk nationalisme var i hvert fald ikke en, 
Gabold havde opfundet, men den kunne let aktive-
res inden for tematikken. 

En anden aktiveret fortælling var det uendelige 
refræn om DR’s røde lejesvende, der med jævne 
mellemrum havde givet genlyd siden 1968. Gabold 
var i 2009 blevet udråbt til ”den røde mester” af DF’s 
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Søren Espersen. Med Gabolds ”tilståelse” i baglom-
men forlangte Dansk Folkeparti nu DR beskåret 
med 25 %. Det var ikke så lidt og krævede en god 
begrundelse. Partiet trak på monopolbrudsfortæl-
lingen og henviste til sammenhængskraften. DR 
skævvred konkurrencen på mediemarkedet, og 
hvis DR blev beskåret, ville private kræfter få bedre 
mulighed for at udvikle sig. Samtidig fremhævede 
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re af. Det understreger formentlig den usikkerhed, 
som både politikere og tv-stationer følte i forhold til 
de mange nye medier. Eftersom tørsten efter natio-
nal sammenhængskraft var stor, kunne DR’s lange 
historie virke legitimerende i sig selv. Også derfor 
kunne kritikken af de borgerlige nedskæringer af 
DR pakkes ind i sammenhængskraft. Zenia Stampe 
(1979-), der i 2016 var medieordfører for Det Radi-
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for public service-kronerne. Dokumentarserien 
Historien om Danmark fra 2017 var et tydeligt skridt 
i den retning. Serien var ifølge DR et eksempel 
på kvalitetsindhold, der kunne ”samle og skabe 
sammenhængskraft på tværs af landet”. Det var 
historien om, ”hvordan et land blev til et land, og 
et folk til et folk”, med flotte dramatiseringer og 
skuespilleren Lars Mikkelsen (1964 -) som fortæller. 
Skønt der igen var sure miner i Berlingske og blandt 
historikere – især over seriens to sidste afsnit, der 
blev betragtet som venstreorienterede – var serien 
et forsøg på at efterkomme forventningerne om 
sammenhængskraft og oplysning til folket. 

Fladpandet underholdning skulle der til gen-
gæld være mindre af. I 2017 opgav DR det populære 
talentshow X Factor og lod det overgå til TV 2. Inden 
da havde DR fået et vink med en vognstang om, at 
X Factor ikke var et koncept, der passede sig for et 
public service-medie. Showet var et britisk koncept 
udviklet til kommercielt tv og viste almindelige 
mennesker med usædvanlige talenter, men udstil-
lede også til en vis grad mindre åbenlyse talenter. 
Kulturminister Bertel Haarder (1944-) fra Venstre 
kunne ikke se, hvorfor en licensbetalt station skulle 
levere programmer af den type. Han var ikke mod-
stander af, at der skulle være underholdning på DR 
– personligt havde han holdt meget af den legenda-
riske tv- og radiovært Otto Leisner (1917-2008) i sin 
tid – men DR måtte finde andre måder at samle dan-
skerne på. DR forsvarede sig med henvisning til alsi-
digheden – der skulle være noget for enhver smag og 
ikke blot nyheds- og debatprogrammet Deadline på 
DR2. Andre advarede mod at gøre DR smallere, fordi 
det blot ville flytte endnu flere brugere over på de 
internationale platforme som Facebook, YouTube 
og Netflix. 

Da DR meldte ud, at det var på tide at sende 
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Lørdagsunderholdning 
og nostalgi fra 
Danmarks Radio. I 
erindringens gyldne 
skær fremstod 
den altid pæne og 
smilende Otto Leisner 
med Pladeparade og 
morfarhumor som 
idealet for landets 
leverandører af public 
service. Der var engang.
|| Olaf Kjelstrup/
Ritzau Scanpix

X Factor på pension, kunne TV 2 uden problemer 
overtage sangshowet. Fra kanalchef Lotte Linde-
gaard (1963-) lød det begejstret:

”Jo mere fragmenteret mediebilledet og TV-forbru-
get bliver, jo vigtigere er det, at store TV-stationer 
som TV 2 kan samle folk om fælles oplevelser. Det 
vil vi gerne, fordi vi gerne vil skabe en sammen-
hængskraft. Underholdning er vigtigt for vores se-
ere, og derfor er ”X Factor” bare en virkelig velkom-
men legekammerat”.

Ufarligt, glitrende og båret af følelser. Det var en 
velkendt opskrift på tv-underholdning, men tilført 
en ny tids højere mening: sammenhængskraft. 
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Videre læsning
Hjarvard, Stig (red.): Dansk TV’s historie. 
Samfundslitteratur 2006
Ti artikler fokuserer især på de forskellige programtyper, 
som har været vist på dansk tv. Bogen er udstyret med noget 
så retro som en CD med klip fra programmerne.

Jensen, Helle Strandgaard: ”En nordisk Sesame Street? 
Barnet som tv-forbruger i fællesnordisk tv-politik 1970-
1975” i Andersen, Jensen & Thelle (red.): Forbrugets 
kulturhistorie: Butik, by og forbrugere efter 1660. Aarhus 
Universitetsforlag 2017
I artiklen kan man læse om det særlige og sære skandinaviske 
børne-tv og få svaret på, hvordan Kermit blev til Kaj.

Jensen, Klaus Bruhn (red.): Dansk Mediehistorie 1-4. 
Samfundslitteratur 2016
Det samlede overblik over dansk mediehistorie fra A-Z. 

Larsen, Poul Funder: TV 2 – 25 år med penge, politik og 
primadonnaer. Gyldendal Business 2013, og Skovmand, 
Roar: DR 50. Danmarks Radio 1975 
Om både Danmarks Radio og TV 2 findes der flere bøger i 
jubilæumsgenren. Flere er gode at læse, men er nok bedst til 
at fortælle om succeserne.

Lommers, Suzanne: Europe – On Air. Interwar Projects for 
Radio Broadcasting. Amsterdam University Press 2012 
Om de europæiske radiobølger i mellemkrigstiden. Bogen  
viser, hvordan de transnationale bølger førte til både 
konflikter og europæisk samarbejde.

Wormbs, Nina: Vem älskade Tele-X?. Konflikter om 
satelliter i Norden 1974-1989. Gidlunds Förlag 2003 
For at læse om det nordiske satelliteventyr må man kaste sig 
ud i svensk. Wormbs interesserer sig mest for det svenske 
Tele-X, men bogen indeholder også et kapitel om Nordsat.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende 
litteratur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, 
ligesom der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
Morten Fink-Jensen Den danske reformation
Lars K. Christensen Septemberforliget
Thomas Bloch Ravn Museer for folk
Niels Wium Olesen Modstand
John V. Jensen Tyskere på flugt
Jørn Brøndal Danske amerikanere
Hans Andrias Sølvará Færøerne efter freden
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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En familie samlet 
foran fjernsynets 
flimrende skær. Var 
tv lig med underlødig 
underholdning, 
korrumperende 
reklamer, skjulte 
budskaber til 
underbevidstheden, 
var det en tidsrøver, 
eller var det 
tiltrængt afslapning, 
folkeoplysning og 
sammenhængskraft? 
Foto fra 1957.
|| Lars Hansen/Ritzau 
Scanpix
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onopolbrud – 1962

100 danmarkshistorier1962

100 danmarkshistorier
Stuealteret og dummekassen. Mange navne har det kære 
fjernsyn, der især fra 1960’erne gav danskerne fælles vaner 
og oplevelser. Men tv er ikke kun sjov og journalistik. Det 
er også politik, og derfor blev fjernsynets fortryllende skær  
kontrolleret. Massemediernes propaganda i 1930’erne 
skræmte i efterkrigstiden, det samme gjorde Den Kolde 
Krig. Da verdens første kommunikationssatellit, Telstar, 
steg til vejrs i 1962, indvarslede den mange nye kanaler. 
For at holde på de danske seere fik de talende torsoer i 
TV-Avisen følgeskab af TV 2 i 1988. Mens fjernsynet skabte 
fællesskab, virker de digitale medier i dag både frisættende 
og opløsende. Og måske længes vi efter monopolet. I hvert 
fald beder politikerne DR og TV 2 om sammenhængskraft.

Se flow-tv, slug gamle serier og stream tv-viden med Sissel 
Bjerrum Fossat, museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
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Mono-
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August 2020: Monopolbrud. 
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