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En kæmpe succes i dansk tv-hi-
storie kalder Stig Hjarvard,
professor ved Institut for me-
dier, Erkendelse og Formid-
ling på Københavns Universi-
tet, TV 2, der snart runder et

skarpt hjørne. 1. oktober er det 25 år si-
den, at nyhedsværten Samuel Rachlin som
den stolte far første gang viste barnet
frem for nationen.

Bag det hele stod den k arismatiske Jør-
gen Schleimann, som var tv-stationens før-
ste direktør.

Stig Hjarvard synes, at det er impone-
rende, at tv-stationen – der brød monopo-
let i Danmark – i løbet af forholdsvis kort
tid, kom til at spille så stor en rolle i dan-
skernes bevidsthed. Konceptet virkede:

– Man lancerede en kanal, der vendte op
og ned på værdigrundlaget for at lave tv.
På den nye kanal syntes man, at DR 
lavede tv, hvor man oplyste borgerne

om samfundet, siger han.
På TV 2 tænkte man omvendt. Man ville

fortælle dem inde på Christiansborg, hvor-
dan danskerne lever og tænker – målet var
at bringe folkets røst ud til beslutningsta-
gerne.

Det var der forskellige meninger om.
Nogle syntes, at det var demokratisk og
folkeligt, andre at det var populistisk. Men
TV 2 blev på kort tid den tv-station, dan-
skerne så mest, hvilket var noget af et gra-
natchok for den tidligere enehersker, DR,
og det har ifølge Stig Hjarvard betydet, at
DR både er blevet presset og inspireret af
den unge konkurrent. 

Det er Gitte Rabøl, mediedirektør på DR,
tilsyneladende enig i. I en ny bog, »Vild
med fjernsyn – 25 år med TV 2«, siger
hun: »TV 2 har medført, at vi på DR hele ti-
den udfordrer os selv. Jeg kæmper kon-
stant for, at vi her i huset aldrig går i stå.
TV 2 har betydet, at vi i dag er presset til
konstant at fokusere på kernen i vores
programmer, den gode historie, der bety-
der noget for seerne«.

TV 2 blev født som en dansk udgave af
den engelske Channel 4. Det indebar, at
stationen selv skulle producere nyheder
og sport, mens alle andre programmer
skulle købes hos private tv-producenter.
Det er ude i de private produktionsmiljøer,
man har skabt seersucceser som »Lykke-
hjulet«, »Eleva2ren«, »Hvem vil være mil-
lionær?«, »Vild med dans«, »Klovn«, »Go-
’morgen Danmark« og »Årgang 0«.

»TV 2 News«, der blev lanceret 1. de-
cember 2006, er TV 2’s eget barn – og det
program har ifølge Stig Hjarvard været en
sand fornyelse inden for dansk nyhedsfor-
midling. 

– Selv om »TV 2 News« ikke har vold-
somt høje seertal, er det lykkedes for sta-
tionen at sætte dagsordenen for, hvad po-
litikere og andre medier diskuterer, så i
det journalistisk/politiske kredsløb spiller
stationen en meget stor rolle.

Opgør med københavneri
I 1986 vedtog et flertal i Folketinget at
etablere TV 2. Målet var at give konkurren-
ce til Danmarks Radio, som mange politi-
kere – især til højre for midten – mente var
alt for socialdemokratisk domineret. Sam-
tidig ønskede man at sikre et dansk kvali-
tetsalternativ til det voksende antal uden-
landske, underlødige kanaler, der væltede
ind over grænsen i de år.

Den nye kanal blev etableret som en

selvejende institution, der blev underlagt
en public service-forpligtelse. Det blev og-
så besluttet, at TV 2 skulle fungere efter en
entreprisemodel, hvor nyheder, aktualitet
og sport blev produceret af stationen selv,
mens øvrige programmer som fakta og fik-
tion blev produceret af eksterne produk-
tionsselskaber, så man kunne få sat gang i
det private erhvervsliv.

Hele molevitten skulle finansieres af så-
vel licensmidler som indtægter fra rekla-
mer. Hovedsædet blev helt bevidst rykket
væk fra hovedstaden til Kvægtorvet i
Odense .

– Da TV 2 kom frem i slutningen af
1980’erne, var stationen med til at skabe
et oprør mod københavneriet i mediebran-
chen, hvilket blandt andet betød, at Jyl-
lands-Postens oplag steg de år, så avisen
blev landets største, siger Stig Hjarvard.

At Danmark er andet end København
blev også manifesteret i 1991, da TV 2 fik
tilknyttet otte regionale tv-stationer, der i

25 år

1. oktober er det 25 år siden, at Samuel Rachlin for første gang tonede frem på skærmen
og bød velkommen til »TV 2 Nyhederne«. Foto: TV 2

I begyndelsen blev TV 2 finansieret af både licensmidler og reklameindtægter. Tv-
reklamer var så kuriøst for de fleste danskere, at reklameblokkene var programsat 
på avisernes tv-sider. Foto: TV 2

Skærmtække: 1. oktober er

det 25 år siden, at TV 2 kom

ind i de danske stuer som et

frisk pust, og dermed var tv-

monopolet brudt. Lige fra 

begyndelsen var seersuccesen

i hus, men så løb det løbsk. 

I dag er stationen skamskudt

og har ifølge iagttagere

svært ved at orientere sig. 

Af Sonja Sabinsky
magasinet@jv.dk 
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’’TV 2 har medført, 
at vi på DR hele tiden
udfordrer os selv. Jeg
kæmper konstant for,
at vi her i huset aldrig
går i stå. TV 2 har 
betydet, at vi i dag er
presset til konstant at
fokusere på kernen 
i vores programmer.

Gitte Rabøl, mediedirektør på DR,
i bogen »Vild med fjernsyn 

– 25 år med TV 2«
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dag mere eller mindre er hægtet af moder-
kanalen.

TV 2’s oprindelige opgave er ifølge me-
dieiagttagere løst: At få brudt monopolet
og give danskerne et mere mangfoldigt
udbud af tv-programmer, som hverken er
elitære eller bedrevidende, men taler »i
øjenhøjde« med hr. og fru Danmark.

Men 25 år efter fødslen er stationen ble-
vet noget afpillet og afdanket er de samme

iagttagere enige om. Økonomisk kaos
Omkring 2000 begyndte det at gå ned ad
bakke, fordi reklameindtægterne sivede til
andre stationer og medieplatforme. TV 2
måtte også sande, at seerne var af ældre
årgange, som er ret uinteressant for firma-
er at kaste reklamekroner efter. Det fik TV
2 til at etablerede kanalen TV 2 Zulu, hvor
blandt andre komikeren Caper Christen-
sen blev en seermagnet for de yngre.

På samme tidspunkt havde vi fået en
borgerlig regering, og den ville kaste TV 2

ud til de frie markedskræfter. Man ville for
eksempel fratage stationen licensen. TV 2
stod med en elendig økonomi og blev sat
til salg, men det var umuligt at finde en
køber. Lettere blev det ikke, da EU-Kommi-
sionen krævede, at TV 2 skulle betale en
bod på 628 millioner kroner til den danske
stat – et beløb som stationen angiveligt
skulle have modtaget i ulovlig statsstøtte.
Sagen er endnu ikke afgjort.

Per Mikael Jensen, der var direktør for
TV 2 fra 2006 til 2007, fik skyld for at have
sat skibe i søen, som ikke kunne løbe
rundt økonomisk, og pengene begyndte at
fosse ud. Underskuddet på 214 millioner
kroner stammede dog fortrinsvis fra svig-
tende reklameindtægter og fra TV 2 Radio,
der blev en rigtig fuser.

Politikere samt TV 2’s bestyrelse og
medarbejdere var i vildrede. Det hele så
ud til at kunne gå rigtig galt, men i 2007
placerede man Merete Eldrup som admini-
strerende direktør og krydsede fingre for,

at hun kunne undgå den helt store derou-
te. Med hende i spidsen begyndte TV 2 at
sælge eller lukke og slukke en del af det,
forgængerne havde sat i værk.

Skuden er vendt
Sidste år fik hovedkanalen frataget licen-
sen og blev en betalingskanal, hvor seerne
skal lægge 12 kroner plus moms hver må-
ned for at kigge med. Men det er faktisk
lykkedes for Merete Eldrup og hendes
medarbejdere at få skabt økonomisk or-
den i det kaotiske TV 2-hus. Forretningen
er konsolideret, og med lanceringen af TV
2 Fri i maj har man tilsyneladende fået så
meget blod på tanden, at man nu godt tør
søsætte nye initiativer.

Merete Eldrup er en af de mange tidlige-
re og nuværende TV 2-medarbejdere, som
bliver interviewet i Lars Mandal og Anders
Krarups fødselsdagsbog om TV 2. Hun si-
ger lige ud, at det er et dalende seertal på
hovedkanalen, der volder problemer, selv
om over 20 procent af danskernes tv-for-
brug stadig er her. Og dalende seertal be-
tyder dalende reklameindtægter. 

Merete Eldrup erkender også, at TV 2 har
været mindre god til at være TV 2 de sene-
ste år: »Vi har haft en overvægt af det 
fascinerende og de kendte. Vi skal tilbage
til et miks, hvor det ægte, autentiske tv
står stærkere, og hvor seerne kan se deres
egen dagsorden blive taget seriøst. Vi skal
skrue op for relevansen, og vi skal være
det naturlige samlingspunkt for dansker-
ne ved de store, fælles begivenheder«.

TV 2-direktøren mener, at et program
som »Årgang 0« er helt fantastisk – og et
rigtigt TV 2-program, hvorimod hun ikke
er stolt af et program som »Helvedes køk-
ken«: »Det var forskruet og ville aldrig fo-
rekomme i virkeligheden. Det var ikke po-
sitivt eller repræsenterede TV 2’s værdi-
er«.

Om TV 2’s nuværende situation siger
professor Stig Hjarvard fra Københavns
Universitet:

– TV 2 fandt tidsånden, som den så ud
for 25 år siden, men den teknologiske ud-
vikling er gået så stærkt, at vi i dag ser
fjernsyn på helt nye måder. Gammeldags
flow-fjernsyn, hvor man tilbyder lidt af
hvert, er under pres over hele verden, og
de unge ser i mindre grad fjernsyn. De ori-
enterer sig på nettet. Den nye virkelighed
er vanskelig at orientere sig i – det gælder
ikke kun for TV2, men for mange tv-statio-
ner rundt om i verden.

med

TV 2 blev hurtigt danskernes foretrukne tv-kanal med seersucceser som »Eleva2ren«,
der gennem sin otteårige levetid blandt andre havde Ole Stephensen og Suzanne Bjerre-
huus som værter. Foto: Claus Bie/TV 2

Nyheder, aktualitet og sport produceres af TV 2 selv, mens de øvrige programmer – som
det sejlivede »Lykkehjulet« – blev lavet af eksterne produktionsselskaber. Her lykkehjuls-
værterne Bengt Burg og Carina Jensen. Foto: TV 2
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Nye bøger om TV 2

■ I anledning af TV 2’s fødselsdag 
er der udkommet to bøger, der 
fortæller historien om fødselaren:

■ »Vild med fjernsyn – 25 år
med TV 2« af Lars Mandal 
og Anders Krarup. 
Udgivet på Politikens Forlag.

■ »TV 2 – 25 år med penge,
politik & primadonnaer« 
af Poul Funder Larsen. 
Udgivet på Gyldendal
Business.

Direktører for TV 2

■ Jørgen Schleimann, 1987-1992
■ Tøger Seidenfaden, 1992-1993
■ Jørgen Flindt Pedersen, 1993-1999
■ Christina Lage, 2000-2003
■ Peter Parbo, 2003-2006
■ Per Mikael Jensen, 2006-2007
■ Anders Kronborg, 2007
■ Merete Eldrup, 2007-

TV2 i dag

■ TV 2-familien som den ser ud lige nu:

TV 2

TV 2 Zulu

TV 2 Charlie

TV 2 Film

TV 2 News

TV 2 Fri

TV 2-regionerne 24 timer

KILDE »VILD MED FJERNSYN – 25 ÅR MED
TV 2« AF LARS MANDAL OG ANDERS KRARUP


