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PROBLEMFELT OG INDLEDNING

Debatten omkring en ekstra kanal i Danmark har efterhånden varet en del år. På det seneste er den accelereret,
dels fordi der er dukket en hel del konkrete forslag op,
dels fordi mediekommissionen i

forsommeren 1983 barsl·er

10.0

HOVEDKONKLUSION

101

med en delbetænkning angå.ende TV- 2.
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~Q~~QBSBESKRIVELSE

110

Der ligger på nuværende tidspunkt en masse planer for,

12.0

LITTERATURLISTE

113

~

hvordan udenlandske TV-stationer i de kommende år, ønsker at overstrømme de danske seere med programmer og reklamer.

BILAG
1
2

Interessen for dette projekt opstod i forbindelse med,
at alle diskussionerne omkr'ing satellitter og TV-2 er

Radiokommissionens organisationsmodeller
til TV-2 (4 sider).

I

Radiokommissionens sammensætning med
kommentarer (1 side).

V

ved at kulminere.
Vi fik lyst til at sætte os ind i de konkrete forslag,
prøve at sammenligne dem, og give en kritisk vurdering

3

Mediekommissionens sammensætning (1 side).

VI

4

Vores brev til de politiske partier (1 s.). VII

stilling i mediedebatten .

5

ORDLISTE OVER TEKNISKE UDTRYK (3 sider).

Debatten omkring et reklamefinancieret TV startede alle-

6

LUFTBÅRENT SENDENET TIL TV-2 (1 side).

VIII
XI

af dem , så v i hver især ville være i stand til at tage

rede omkring fjernsynets officielle start i

1954, hvor

de ivrige forkæmpere argumenterede for reklame i dansk
7

8

OVERSIGT OVER ANDRE LANDES RADIO/TV SATELLITTER, DER VIL KUNNE MODTAGES I DANMARK (2 sider)
Artikel af Erik ThygesE:n om CHANNEL 4

TV, under henvisning til licensfriheden i U.S.A.
XII
. XIV

Allerede d.9 oktober 1959 indsendte Dansk Annoncørforening et konkret forslag, om et dansk reklame TV til daværende undervisningsminister.
Forslagene ændrede en smule karakter op igennem tresserne, hvor kravet om en ekstra kanal dukkede op -

i privat

eller statsligt regi, med eller uden reklamer.
I 1981 viste en række meningsmålinger, a~ 70% af befolkningen gik ind for et reklamefinancieret TV-2. De gjorde
det sandsynligvis, fordi de ønskede en TV-kanal mere, og
ikke specielt fordi de ønskede reklamer, men fordi de her
så en mulighed for, at få en ekstra kanal gratis.

(Kilde:

TV i 80'erne s.51).
Vi har en fornemmelse af, at Danmarks Radio generelt er
blevet mere og mere upopulær i befolkningen. Det være

....
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sig fordi de ikke længere sender Dallas, fordi de er no-

0. l.

PROBLEMFORMULERING.

gle "røde svin" i radioen, eller fordi spændende initiativer drukner i bureaukrati og angst for ikke at være a l-

Vi forventer i dette projekt at nå frem til at kun-

sidig.

ne konkludere på:

Derfor argumenterer næsten alle, det være sig filmfolk,
reklamefolk, erhvervsfolk, medarbejdere i Danmarks Ra"I

dio og politikere for et TV-2 udenfor Danmarks Radio.
Enkelte grupper ønsker slet ikke nogen ekstra kanal, men

J

1. HVORFOR ER TV-2 DEBATTEN AKTUEL NETOP NU?

disse grupper er tydeligt i mindretal.

2. FÅR DANMARK ET TV-2 ?
3. HVORDAN KOMMER DET I GIVET FALD TIL AT SE UD?

Der skulle altså være politisk mulighed for at lave et
TV-2, men dette TV-2 kan laves på mange forskellige måder. Det kan være et lokal-TV, hvor hver kommune f.eks.
sender 2 timer dagligt, det kan være en kanal med rent

Disse konklusioner vil vi foretage på grundlag af:
1. De politiske situation .

dansk stof, en kanal med udelukkende billigt indkøbte

2. Den tekniske situation .

udenlandske produkter, og det kan være en kanal, der

3. De 4 medvirkende TV-2 forslag.

minder om den nuværende.
Hvilket valg man træffer, ved vi intet om. Vi vil søge

Da vi vurderer de 4 TV-2 forslag som væsentli ge i

en afklaring, dels ved at gennemarbejde de 4 TV-2 ~or-

forbindelse med, hvordan et eventuelt TV-2 kommer

slag, som forelå i februar 1983, dels ved at undersø-

til at se ud, har vi valgt at gennemgå dem grundigt ,

ge hvordan politikerne har stillet, og stiller sig til

og analysere dem ud fra følgende 3 spørgsmål:

TV-2, og endelig vil vi undersøge hvorledes de tekniske muligheder for en TV-2 kanal er.

1. HVILKE MOTIVER LIGGER BAG DE ENKELTE FORSLAG?
2. HVILKE FORSLAG ER REALISTISKE I DERES FORUDSÆTNINGER FOR AT LAVE TV- 2?
3. HVILKE FORSLAG ER REALISTISKE I FORHOLD TIL DEN
POLITISKE OG TEKNISKE SITUATION?

"
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0. 2.

PROJEKTETS_OPBYGNING

*O*
u
Afsnittene om forslagene.
Ende lig kommer så gennemgangen af d e 4 TV-2 forslag.

For at kunne besvare projektets problemformulering, og

Vi refererer forslagene på en række væsentlige punk-

de dertil tilknyttede spørgsmål, har vi valgt at bygge

ter, som gør dem sammenlignelige indbyrdes og med Dan-

projektet op efter følgende plan:

marks Radio. Derudover har vi lavet et kassesystem, som
yderligere skulle gøre dem let tilgængeligt sammenligne-

Historien bag TV-2.

lige.

Vi vil indlede vores projekt med en historisk ·gennemgang af, hvad der er sket i og omkring Folketinget i
de forløbne 15 år, for at kunne vurdere, hvorledes det
politiske klima har udviklet sig i forhold til TV-2.

Hovedkonklusion.
Endelig kommer så projektets smørhul, hvor vi samler alle delkonklusionerne sammen til en sammenhængende analyse
af TV-2 forslagene, og besvarer vores overordnede problem-

Politikernes holdning idag.
Efter den historiske gennemgang anser vi det for relevant at finde ud af, hvorledes de politiske partier
stille r sig til spørgsmålene omkring TV-2 og udenlandske satellitter idag. Vi har derfor sendt 6 spørgsmål
til de politiske partier, som vi har fået besvaret af
alle, på nær Centrumdemokraterne.
Den tekniske situation nu og i fremtiden.
For at kunne vurdere TV-2 forslagenes teknisk-Økonomiske kalkulationer, og for i det hele taget at vurdere
deres tekniske forudsætninger, har vi undersøgt, hvordan teknikken fungerer idag, og hvilke tekniske muligher fremtiden byder på.
Danmarks Radio.
Omtrent alle de TV-2 forslag, vi har gennemarbejdet argumenterer for, at deres forslag ikke er egnet til at
høre under Danmarks Radio, fordi Danmarks Radio er bureaukratisk og dyr, uden det af den grund sender særligt godt fjernsyn.
Vi har undersøgt Danmarks Radio m.h.t. struktur, Økonomi og programudbud, for at kunne sammenligne med de
muligheder TV-2 forslagene foreslår som alternativer.

formulering.
Det er derudover også vores hensigt med hovedkonklusionen,
at TV-2 interesserede kan nøjes med at læse den d e l af
projektet, og derved få et godt indblik i, hvad der sker,
og hvad der vil ske på TV-2 området.

*10*
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0. 3.

AFGRÆNSNING.

Vi har, for at kunne lave et sammenhængende projekt

l.O.

HISTORIEN BAG TV-2.

l. l.

INDLEDNJN<,

indenfor den tidsramme, som var fastsat, måttet
afgrænse os fra at gå ind i en masse spændende

.

Spørgsm&let om, hvorvidt Danmark skal have endnu en

debatter, som ligger i forlængelse af TV-2 debatten.

kanal er ikke nyt. Vi vil derfor starte dette projekt

Vi har først og fremmest måttet undlade at behandle

med at skrive lidt om, hvad der sket i - og lige om-

de nyeste TV-2 forslag, Venstres forslag fra april

kring - folketinget de sidste 15 år i

1983 er derfor ikke med i dette projekt, og Kanal

2. Vi vil først skrive lidt om radiokommissionen fra

relation til TV-

77-s reviderede forslag fra marts 1983 har vi

1967, derefter om mediekommissionen fra 1980 og i an-

heller ikke behandlet - dette forslag minder dog

den del af afsnittet vil vi give en kort præsentation

til forveksling om det første forslag, der har kun

af nogle forespørgsels- og lovforslagsdebatter i fol-

været tale om enkelte taktiske om- og tilskrivninger.

ketinget.

De forslag, vi har behandlet, var dem der forelå i
februar 1983, da vi valgte at lave projektet.
Vi har måttet afgrænse os fra en politisk kulturog kvalitetsdebat, og vi er heller ikk e gået dybere
ind i en diskussion af begreber som alsidighed og
objektivitet.

1. 2. l.

RAaIOKDMMISSIONEN

I 1970 afgav radiokommissionen sin betænkning om reklamer i radio og TV, og om muligheden for et TV-2.
Radiokommissionen blev nedsat i 1967 af ministeriet
for kulturelle anliggender,og blandt dens mange op-

Derudover er vi ikke gået ind i debatten om Nordsat,

gaver var "spørgsmålet om etablering af et program 2

som kunne være relevant, idet flere -specielt

og om indførelse af farvefjernsyn", og i forbindelse

borgerlige partier- argumenterede imod Nordsat under

med en vurdering af licensudgiften,at komme med en ud-

henvisning til, at de ønskede en selvstændig dansk

talelse om spørgsmålet om reklame fi nanc iering.

kanal ved siden af Danmarks Radio-s.
Endelig har vi undladt at gå ind i en diskussion om
reklamernes virkning på seeren .og dagbladenes Økonomi.

Radiokommissionen koncentrerede sig om 5 mulige måder
at organisere et TV-2 på.

(s.14-26 i betænkning nr.

592), se evt. princ i pskitser i bilag 1.
~ULIGHEDA
TV-2 inkorpo~eres i Danmarks Radio uden principielle

·,

ændringer af den nuværende struktur . De eksisterende
programafdelinger suppleres med en udbygge t provins tjeneste, som producerer t i l begge kanaler.
TV-programdirektøren koordinerer, således at der al- .
tid sendes forskel lige typer udsendelser i de 2 kanaler på samme tid .

*12*

*11*
TV- a visen sendes samtidigt over begge kanaler.

lighed C og Der betydeligt dyrere end mulighed A, Al
og B.

MULIGHEDA 1

Radiokommissionen medtager endvidere nogle erfaringer

TV-2 er under Danmarks Radio, men · hver kanal får sin

fra andre lande vedrørende TV-2. På baggrund af disse

egen kanalchef, der selvstændigt redigerer sit pro-

konkluderer man:

gram.
Der skal endvidere ske en opbygning af en selvstæn-

"Erfaringerne viser, at den frie konkurrence mellem
flere TV kanaler fører til en begrænsning af valgmu-

dig provinstjeneste med hver sin distriktsleder og

lighederne, idet ingen af de selvstændige kanaler tør

egne produktionsfaciliteter. Programmerne koordine-

placere et program, der efter sin art har et relativt

r e s ligesom i mulighed A s å ledes, at seerne får va lg-

lavt potentielt seerantal, over for et af konkurren-

mulighed mellem stof af forskellig karakter. Sendetid,

tens programmer med et potentielt højt seertal ( ••• ).

tekniske og Økonomiske ressourcer fordeles af program-

Medens en seertalskonkurrence således reducerer alsi-

dir e ktøren mellem de 2 kanaler, og af de 2 kanalche-

dighed og valgmulighedstilbud, vil det være muligt

fer til de p roduc er ende afdelinger.

at drage nytte af de i konkurrencen indeholdte posi-

Ogs å denne mu l i gh e d forudsætter, at TV-avisen bliver

tive værdier ved at søge frem til en organisations-

samsendt.

form, der byder de bedst mulige vilkår for præstationskonkurrence."

MULIGHED B

Efter en grundigere analyse af mulighederne og begræns-

TV-2 er under Danmarks Radio, men med h v ert sit pro -

ningerne i de S muligheder foreslår et flerta l bestå-

gramudvalg, og hver sin kanaldirektør, hvor af den ene

ende af K.B. Andersen (Socialdemokratiet), Baunsbak-

placeres i Århus. Hver kanal har egne programafdelin-

Jensen (Radikal Venstre), Bindslev, Carlsen, Sv. Chris-

ger, og man forestiller sig, at denne mulighed inde-

tensen, Knud Heinesen (Socialdemokratiet), Lawaetz,

bærer en konkurrence mellem de 2 kanaler.

Morten Lange (Socialistisk Folkeparti), Sv. Aa. Olsen,

Også her skal TV-avisen samsendes.

sølvhøj og We incke, at man støtter forslag A 1. For overskuelighedens skyld. er her kun nævnt partifarve for

MULIGHED C

folketingsmedlemmer. Læs mere om alle medlemmerne af
radiokommissionen i bilag 2.

TV-2 er uafhængigt af Danmarks Radio, men fu rde r e s som
den nuværende kanal ved hjælp af licensindtægter.

Flertallet i kommissionen foreslog:
at der,såsnart det er teknisk muligt, oprettes et

MULIGHED D
TV-2 er uafhængigt af Danmarks Radio, og den skal funderes ved hjælp af reklameindtægter.
Se iØvrigt skematisk oversigt over de 5 muligheder i
bilag 1.

landsdækkende TV-2 for farveudsendelser.
at dette TV-2 etableres indenfor Danmarks Radio med 21
timers ugentlig sendetid, excl. nyhedsudsendelserne.
at det iøvrigt organiseres efter den foran beskrevne
skitse med selvstændige kanalchefer, kontrapunk-

Radiokornmissionen har herefter lavet en masse Økonomi-

tisk opbygning af programmerne i forhold til TV-1,

ske beregninger over de 5 muligheder, som vi ikke fin-

således at seerne altid har valgmulighed mellem

der det nødvendigt at redegøre for. Det skal dog nævnes, at radiokommissionen kommer frem til, at mu-

,'
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stof af forskellig karakter, sikring af præsta-

"Vi er enige i de af flertallet anførte synspunk-

tionskonkurrence mellem de 2 kanaler, og endelig

ter om behovet for oprettelse af et TV-2, når de

en særlig udbygning af provinstjenesten.

økonomiske muligheder herfor foreligger."

at spørgsmålet om etablering af en selvstændig ny-

Dette mindretal er også enige i, at der skal ud-

hedstjeneste for TV-2 gøres til genstand for en

arbejdes koordinationsaftaler og oprettes et koor-

særlig undersøgelse indenfor Danmarks Radio, in-

dinationsråd for at sikre en kontrapunktisk . opbyg-

den en afgørelse træffes.

ning af TV-kanalerne.

Efter en såvel Økonomisk som politisk diskussion kon-

Alligevel støtter dette mindretal ikke flertallet,

kluderede flertallet! at de er imod reklamer i TV,

idet de mener, at et TV-2 uafhængigt af TV-1 bedst

fordi "der består en nærliggende risiko for, at pro-

sikrer uafhængighed og alsidighed. De foreslår i-

gramaktiviteten vil blive afhængig af reklamen på en

stedet mulighed Celler D som model for et kommen-

måde, der vanskeliggør pcogramudbudets alsidighed i

de TV-2.

den centrale sendetid.
"Alle udenlandske erfaringer viser, at de enkelte reklameblokke ikke må være over 5 - 6 minutter, såfremt
seertallet skal kunne fastholdes i et sådant omfang,
at annoncørerne får en rimelig markedsføringseffekt
pr. reklamekrone. De anførte skematiske beregninger
viser , at det for at opnå et tilfredsstillende nettoprovenu vil være nødvendigt at henlægge reklameblokke mellem udsendelserne i væsentlige dele af den centrale sendetid. Hermed vil det imidlertid være nødvendigt, at der ved hele programlægningen tages hensyn
til opnåelsen af · det maksimalt mulige seertal, og dermed er programplanlægningens uafhængighed gået tabt."
(vor understregning) . (betænkning nr. 592 s. 45).
Llesuden nævnes problemer i forhold til dagbladene, i-

2. Mogens Andersen mener, at "I modsætning .

til de øv-

tige løsninger, der i forskellig grad er bindende
for organisationsstrukturen af et kommende TV-2,
så tillader A-skitsen en på erfaringer og muligheder baseret udvikling af organisationsformerne",
og han støtter derfor denne løsnings mulighed.
3. Gunnar Pedersen mener, at man skal forsøge at få
en "kvalitetsmæssig

kappestrid" imellem TV-1 og

TV-2, "der må stiles efter en udnyttelse af alle
landets ressourcer på det programmæssigt, kunstneriske og produktmæssige område gennem en effektiv kontakt til provinsen og til den danske filmindustri" . Han mener derfor, at B-skitsen kan accepteres med visse ændringer.

det "TV-reklame vil overtage en væsentlig part af det
reklamemarked, som er afgørende for deres Økonomi",

4. Stæhr-Johansen mener, at en TV-2 kanal skal eta-

i forholdet til spørgsmålet om reklame etik og ende-

bleres fuldstændig uafhængigt af Danmarks Radio

lig i forhold til at fremme virksomhedskoncentratio-

med selvstændig styrelse og egne faciliteter. Han

nen.

er iøvrigt ikke enig med kommissionens udregninger

Mindretallet i kommissionen fordelte sig på flere

da han mener, at tallene v·il ændres, når kanalen

forskellige holdninger:

baseres på "forretningslivets vilkår". Stæhr-Jo-

1. Bernhard Baunsgaard (Radikal Venstre), Stangerup

hansen anser altså skitse D for at være den fore-

af omkostningerne ved et privat financieret TV-2,

og Thyregod udtaler (i betænkning 592, side 23):

trukne.

*16*
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(Alle oplysninger og citater er hentet fra betænk-

en fælles offentlig mediepolitik." (Dansk Massekom-

ning nr. 592, side 22 - 25).

munikationsforskning, s. 237, Kbh. Bl).
Mediekommissionens arbejdsområde blev defineret som

l. 2. 2.

OPSAMLING_AF_RADIOKOMMISSIONS_AFSNITTET

følgende 2 hovedpunkter:
a. Trykte media - dagblade, ugeblade, tidsskrifter.

Da radiokommissionen udgav sin betænkning i 1970 o-

b. Audio/visuelle media - video, Danmarks Radio, TV-2.

pererede man med 5 forskellige muligheder, hvoraf de
3 havde TV-2 under Danmarks Radio som fast forudsæt-

Undtaget fra kommissoriet blev bøger og film.

ning.

Medlemmer i mediekommissionen er ·d els repræsentanter

Det var et flertal bestå af socialdemokratiet, de rad±kale og Socialistisk Folkeparti, som støttede forslaget, der indebar, at TV-2 skulle være under Danmarks Radio, og at TV-2 skulle have muligheder i provinsen ved at oprette en selvstændig provinstjeneste
med hver sin

distrikts.leder.

fra de enkelte ministerier, Undervisningsministeriet,
Industriministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet
for offentlige arbejder, Ministeriet for kulturellse
anliggender, dels repræsentanter fra en hel del interesseorganisationer, f.x. Danske Dagblades Sammenslutning, Danske Lyttere og Fjernseeres Fællesforbund,
biblioteksforeningen, Håndværkerrådet,. Industrirådet,

En programdirektør skulle så fordele sendetid, tek-

Danmarks Radio, P

&

Tog mange flere.

niske og Økonomiske midler mellem de 2 kanaler.
Ialt er der 61 medlemmer af mediekommissionen, se biDet er iøvrigt værd at bemærke, at hele kommissionen

lag 3.

utvetydigt gik ind for, at en ekstra kanal oprettedes
i Danmark hurtigst muligt, samtidig med farvefjernsynets indførelsP..

Årsagen til, at mediekommissionen blev nedsat i 1980
var vel primært på grund af et pres fra såvel industrien, interesseorganisationer som Dansk Annoncør-

l.3. l.

MEDIEKOMMISSIONEN.

forening, P

&

Tog den politiske højrefløj.

"Generelt kan man sige, at industrien og teleadminiD. 11. marts 1980 blev det i Statsministeriet beslut-

strationerne (telefonselskaberne og post- og tele-

tet at nedsætte en mediekommission. Kommissionen blev

grafvæsenet) presser på for at få en afklaring af,

således nedsat uden forudgående drøftelse i · Folketin-

hvilke medier og mediesystemer man vil satse på i Dan-

get af Statsminister Anker Jørgensen.

mark i d e nærmeste år. De fleste af disse systemer

I kommissionens kommissorium siges det bl.a. "Regeringen ( .•• ) har besluttet at nedsætte en mediekommission, der vil få til opgave at gennemføre en sammenhængende vurdering af udviklingen inden for massemedieområdet og belyse konsekvenserne heraf for samfundet som helhed, den offentlige forvaltning, det
private erhversliv og for den enkelte borger. Formålet med kommissionens arbejde er i lyset af denne
vurdering at fremskaffe grundlag for formulerin~ af

kræver nemlig planlægnings- og indkøringsperioder på
op til 10 år. Der er endvidere et stigende pres fra
udlandet, idet tilsvarende systemer udvikles i USA,
Vesteuropa, Canada og Japan. Dansk elektronik- og
dataindustri kan hurtigt miste terræn, hvis de ikke
får hjemmemarkedet som Øvelsesområde". (Dansk Masse-:
kommunikationsforskning, s. 238, Kbh. 81).

..

/
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af de fremkomne forslag, men har snarere stillet temaer op omkring styring, økonomi, programudbud osv ••

Mediekommissionen har siden dens nedsættelse i 1980

Torben Krogh ville dog godt vove den påstand, at et

lavet 4· delbetænkninger. 2 af disse delbetænkninger

forslag som filmselskabernes nok er det, der iøje-

har vi brugt i projektet. Det er betænkningen om Nord-

blikket kan skaffe flest tilhængere i mediekommis-

sat, og betænkningen om satelitter og kabelsystemer.

sionen.

Mediekommissionen regner med, at der omkring forsommeren 1983 kommer endnu en delbetænkning, omhand-

l.3.3.

OPSAMLING_AF_MEDIEKOMMISSIONS_AFSNITTET.

lende TV-2.
Vores oplyseninger om mediekommissionens igangværen-

Mediekommissionen er delt i 2 fløje, hvor det pri-

de arbejde har vi fået på et møde arrangeret af SF

mært er spørgsmålet om den ekstra kanals financie-

i København med titlen "Fremtidens medier". Frands

ringsform, der skiller de 2 flØje. De er enige om,

Mortensen og Torben Krogh var oplægsholdere.

at vi skal have et TV-2, og at dette ikke skal være

Frands Mortensen er medieforsker, og Torben Krogh

under Danmarks Radio.

er medlem af radiorådet for SF. De sidder begge i

Betænkningen om TV-2 vil komme ud til offentlighe-

mediekommissionen.

den •. 16 juni 1983

De fortalte, at næsten alle i kommissionen (incl.
dem selv) gik ind for, at Danmark skal have et TV-2

l. 4.

DEBATTEN I FOLKETINGET.

l.4.l.

INDLEDNING.

hurtigst muligt, og at dette ikke skal være under
Danmarks Radio.
Men ret meget længere gik enigheden heller ikke. I
mediekommissionen er der to "hovedfløje". Den borgerlige fløj, der går ind for kommercielt TV. De· har en
meget forretningspræget holdning til TV-2 - det må
ikke koste staten for mange penge. Den anden flØj er
delt på spørgsmålet om, hvorvidt betalings-TV (se
afsnittet "anvendt teknik" under gennemgangen af Avis-

Vi vil i dette afsnit dels vise, hvorledes højrefløjen i Folketinget igennem de sidste år konstant har
stillet spørgsmål og lovforslag omhandlende Danmarks
Radios programmer, reklamer i TV og monopolet på radio/TV-området, dels vise, hvorledes nogle af partierne har skiftet standpunkt.

TV, afsnit 6) eller licens er bedst. Der er dog et

Det har været et stort (og meget svært) stykke arbej-

flertal i denne fløj for licens-modellen.

de at finde frem til, hvad der er blevet sagt om Dan-

Denne fløj er desuden interesseret i at udbygge mulighederne for at lave regionalt TV, og for at undgå Danmarks Radios bureaukrati forestiller man sig et
nyt TV-2 skal købe deres udsendelser og film ude i
byen - altså ikke producere selv - den såkaldte entrepriseordning.

marks Radio, monopol osv. i Folketinget i de sidste
6 år. De forespørgsler og lovforslag, som refereres
her, er udvalgt, fordi de i lovtidenes indeks stod optegnet under emner som NORDSAT, reklamer, Danmarks
Radio og monopol og lokal-TV. Vi kan altså ikke garantere, at vi har fået alt omkring disse emner med, da
vi f.x. ikke har gået alle debatter om Danmarks Radio

Man er ikke i kommissionen gået ind i en diskussion

igennem.
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den bliver me get bedre, end den er iØje-

SELVE DEBATTEN.

blikket. Vi tror i kke , at der kan gives
1975

08.12.78

Fremskr idtspartiet, Det Konservative Fol-

nogen ga ranti for, at de frie medier vil

keparti, Centrum Demokraterne og Kriste-

være så a nsvarsbevidste, og derfor tror

lig Folkeparti stillede et lovforslag, der

vi ikke, at det vil blive bedre end det er

skulle bryde Danmarks Radios monopol. Men

i Øjeblikket. "

Venstre, der dengang havde 42 mandater i

De Radikales ordfører vender sig imod for-

Folketinget, ønskede ikke at støtte for-

slaget, som bygger på reklarnefinanciering,

slaget, så det faldt. Venstre var deng a ng

men da de ønsker et brud på Danmarks Ra-

imod reklamer - og de t var primært derfor

dios monopol vil de "foretage en opsplit-

de stemte imod.

ning indenfor Danmarks Radio i

Næste forsøg på at bryde monopolloven for

stændige institutioner, Danmarks Radio 1

radio og TV var i december 1979, hvor Frem-

og Danmarks Radio 2.

skridtspartiet stillede et lovfo rslag "om

SF og VS mener begge, at en s ådan radio

fri hed i æteren for radiospredningsstatio-

vil betyde "frihed til at udfolde sig på

ner på det åbne hav eller i luftrummet der-

pengenes betingelser."

over.

(Frihed for piratsendere)".

Forslaget blev nedstemt ved de efterføl-

Under den efterfølgende ordførerrunde sagde Venstres ordfører bl.a., a t

"en lang

række tal fra regnskaber fra de tyske radiofonier viser i hvor ringe grad reklame-

2 mere selv-

gende behandlinge_r.
januar

I j anuar 1979 spørger Annelise Gotfredsen

1979

fra Det Konservative Folkeparti Kulturministeren om , hvorvidt han har forstærket

rnefinancieringen kan dække de efterhånden

dansk initiativ i retning af NORDSAT pro-

enorme udgifter, der er forbundet med ra-

jektets realisering, idet hun frygter en

dio- og fjernsynsvirksomhed."

sådan intensivering, bl.a. fordi "NORDSAT

De konservatives ordfører var derimod meg-

projektet rllllliner e n alvorlig risiko for,

et positivt stemt. Hun sagde blandt andet ,

at man dermed afskærer befolkningen fra TV-

"Vi synes , at det er vigtigt , at man giver

orientering fra andre europæiske statio-

adgang til at få endnu en TV-sender og en

ner, da det vil være forbundet med uover-

radiosender, at det bliver vore dagblade,

komme lig e omkostninger for de fleste seere

ugeblade og tidsskrifter, der deltager i

samtidig at have 2 kostbare satelitsyste-

administrationen af disse. "

rner .

Centrumdemokraterne stillede sig skeptis-

Ministeren fortæller, at dansk initiativ

ke overfor, "om der vil være faktiske fi-

ikke er forstærket, men at han selv håber

nancierings muligheder for en privatfinan-

på Danmarks medv irken i NORDSAT projektet.

cieret radio." Senere sagde ordføreren,
"Man skal ikke lulle sig ind i den tro, at
s å v il kvalitetsbevidstheden og alsidighe-

15.02.79

Her spørger Dohrrnann fra Fremskridtspartiet , "Har ministeren på grundlag af trusler-
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undlod. NORDSAT blev diskuteret i Nordisk

licensen ændret opfattelse, således at li-

Råd, og derefter droppet, da bl.a. Danmark

censen afskaffes til fordel for financie-

var imod. Det fremgår af denne første be-

ring gennem reklameindtægter?".

tænkning fra Mediekommissionen, at "højre-

Niels Matthiasen - socialdemokratisk minister - svarer som ventet, at det har han
ikke.
07.03.79

Begge disse datoer fremsatte Centrumdemo-

og

kraterne en række lovforslag til ændringer

30.11.79

af styreformen .i Danmarks Radio. Dels ved-

21.02.80

fløjen" sagde· nej til NORDSAT primært fordi, den ville kunne stille sig hindrende
i vejen for et Dansk TV-2.
22.10.80. Centrumdemokraterne stiller lovforslag om
"ændring af love om radio- og fjernsynsvirksomhed".

rørende radiorådets sammensætning, dels en

socialdemokratiets ordfører Birthe Weiss,

en uddybning af rådets forpligtelser i pro-

sagde ved denne lejlighed bl.a., "Vi mener

grammæssigt henseende, og endelig en ændring

i Socialdemokratiet fortsat, at Danmarks

af ankeadgangen vedrørende klager over pro-

Radios eneret til at sende radio- og TV-

gramvirksomheden.

programmer bør opretholdes, men vi vil da

Forslagene blev alle forkastet •.
31. Ol. 80
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ne om yderligere kæmpeforhøjelser af TV-

gerne være med til at drøfte nye måder at
organisere det på". Senere siger hun om kon-

Det Konservative Folkeparti stiller lovfor-

kurrencemomentet i oprettelsen af endnu en

slag, der tilsigter at bryde Danmarks Ra-

kanal. "Det gælder ikke al den stund, der

dios monopol, . og give mulighed for en kon-

allerede idag foregår en daglig konkurren-

kurrende radio/TV virksomhed. på basis af

ce imellem de enkelte afdelinger og de

reklamefinanciering.

enkelte redaktioner på Danmarks Radio".

Forslaget blev forkastet.

Ven_s tres ordfører udtrykker bekymring for

Her stiller Centrumdemokraterne et lignen-

om kravene til alsidighed vil blive opfyldt,

de forslag.

hvis "sluserne åbnes for koncessioner på
kommercielt basis", men han mener på den

Alle disse eksempler på lovforslag, der har til hen-

and.en side, at det er "utopi om nogen tror,

sigt at bryde Danmarks Radios monopol på radio og TV

at vi kan blive fri for reklamer i radio og

området, er medtage·t - som nævnt i indledningen - for

TV". Han slutter med at ytre Ønske om, at

at vise, hvor ofte emnet har været behandlet i Folke-

monopolet brydes snarest muligt.

tinget.

De konservative benytter lejligheden til at

11.03.80

Statsminister Anker Jørgensen nedsatte Me-

fremføre et længere forsvar for reklamefi-

diekommissionen.

nanciering af fjernsyn og radio. Ordføreren
siger bl.a., "Har ministeren ikke tænkt på,

Her skal det blot nævnes, at det første
konkrete udspil fra denne kommission korn
i efteråret 1981, og omhandlede NORDSAT.
I kommissionen var 34 imod, 24 for og 3

at mindre danske firmaer kan risikere at se
reklamen fra større, inte~nationale sel-
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skaber vælte ind over os - uden at de kan

tiet igen fremsatte et lovforslag , der hav-

sætte et modstød ind for alvor?"

de til hensigt at bryde Danmarks Radios monopol.

SF og VS tager stadig på det skarpeste af-

Forslaget blev forkastet.

stand fra reklamer i TV, bl.a. fordi "vi
ikke tror en døjt på, at det vil give større spredning - den større sendeflade - som

l. 4. 3.

0PSAMLING_AF_DEBATTEN_I_F0LKETINGET.

man måske ideelt kunne lægge i de konserva-

22.01.81

tives intentioner."

Forhåbentlig har referatet af alle disse forespørgsler

Socialdemokratiet stiller lovforslag om·

og debatter i Folketinget givet en fornemmelse af, hvor-

tilladelse til en forsøgsordning med spred-

ledes de forskellige partier har stillet sig til spørgs-

ning af lyd- og billedprogrammer ved hjælp

målene om primært Danmarks Radios monopol og reklamer i

af radioanlæg indenfor de enkelte lokal-

Dansk TV.

områder. Forsøgsordningen skal være 3-årig.

Det er kun Venstre og Centrumdemokraterne, som i denne

SF og VS forholder sig positivt til dette

periode har ændret holdning, hvor såvel Centrumdemokra-

forslag om en forsøgsordning med lokale ra-

terne som Venstre var imod Fremskridtspartiets forslag

dio- og TVudsendelser, men de er dog meget

om at bryde Danmarks Radios monopol, og oprette et re-

utilfredse med den minimale beløbsramme -

kalmefinancieret TV-2 i 1978. I 1980 stillede Centrum-

nemlig 1 mill. kroner årligt fra staten

demokraterne selv et forslag, der gik ud på at bryde

under forudsætning af det samme beløb fra

monopolet, og Venstre "erkender" senere på året, at

kommuner og amter.

det er "utopi om nogen tror, at vi bliver fri for reklamer i radio og TV".

Alle partier med undtagelse af Fremskridtspartiet, som er imod forslaget, da de me- ·
ner, at det koster for mange penge, er velvilligt indstillede, men afventer dog udvalgs arbejdets mere konkrete anvisninger
på dels tekniske problemer, dels retnings~
linier for HVEM, der skal lave lokale radio- og TV-udsendelser.

Det er imidlertid ikke kun for at vise, hvorledes partierne har forholdt sig til en række sager vedrørende
TV-2, at vi har lavet dette afsnit. Vi har i lige så
hØj grad Ønsket a·t vise, hvor ofte disse emner har været taget op, på trods af, at der ikke er sket destore meningsforskydninger.

l. 5.

DELK0NKLUSI0N_F0R_HELE_AFSNITTET.

Efter udvalgsarbejdet blev forslaget indstillet til vedtagelse med enkelte ændrin-

I 1967 valgte den socialdemokratiske minister for kul-

ger. SF søgte at forøge bevillingerne fra

turelle anliggender, at nedsætte Radiokommissionen.

den ene million årligt til 5 millioner år-

Den kom med sin betænkning i 1970, hvor det viste sig,

ligt, men det lykkedes ikke.

at flertallet i kommissionen var for oprettelsen af et
TV-2. Man var dog uenige om det skulle oprettes inden-

Ved anden behandlingen af forslaget blev det
vedtaget.
10.11.82

Endelig skal det nævnes, at Fremskridtspar-

eller udenfor Danmarks Radios regi, men enige om at de
to kanaler skulle have kontrapunktisk opbygning, for at
sikre den størst mulige alsidighed i programudvalget.
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~o.EN DER SKETE INGENTING!

politiske højrefløj gælder om at skabe en folkelig op-

Det har faktisk ikke været muligt, at finde en debat i

nion for monopolbrud og reklamer. Dette må siges at

Folketinget i forbindelse med betænkningen.

være lykkes i høj grad , da der efterhånden ikke er noget oer kan ophidse de danske sind så meget, som pro-

Op gennem ?O'erne stiller højrefløjen gentagne forslag

grammerne i Danmarks Radio.

om monopolbrud. Venstre er imod reklamer, og frygter om
kravene til alsidighed vil blive opfyldt, hvis der åb-

Socialdemokratiet har gjort hvad de kunne _for at und-

nes for koncessioner på kommerciel basis. I 1980 går de

gå et monopolbrud. Op gennem ?O'erne afviser de enhver

til dels bort fra disse holdninger, idet de nu ser ud-

tanke om et sådant. Da de nedsætter Mediekommissionen

viklingen som uundgåelig, og på denne baggrund ønsker

i 1980, skal det ses på baggrund af højrefløjens mas-

et monopolbrud. Centrumdemokraterne har et klart ud-

sive pres, samt presset fra industrien og teleadmini-

talt Ønske om ændringer i · oanmarks Radio, på væsent-

strationerne. Især presset fra industrien og telead-

lige punkter som alsidighed og styreform. I 1978 stil-

ministrationerne har været væsentligt, i betragtning

ler de sig skeptiske overfor, om en privatfinancieret
radio har faktiske financieringsmuligheder, og om kva-

af Danmarks rolle på det internationale elektronikmarked, da der her ligger en oplagt mulighed for en ni-

litetsbevidstheden og alsidigheden i tilfælde af en så-

cheproduktion.

dan, ville blive meget bedre end Danmarks Radio. Set i

Mediekommissionen vil med meget stor sandsynlighed og-

lyset af disse holdninger, er det en meget overraskende

så gå ind for, at der hurtigst muligt indføres TV-2 i

kovending de tager i 1980, hvor de stiller lovforslag

Danmark. Spørgsmålet er så om dette emne endnu engang

om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

vil blive syltet i Folketinget. Vi kan på nuv ærende

Her står så højrefløjen idag. En samlet blok for mo-

grundlag ikke besvare dette spørgsmål, hvorfor det

nopolbrud og reklamer, undtaget herfra de Radikale,

vil blive søgt besvaretidelkonklusionen for "Poli-

som tager klart afstand fra reklamer. Venstre vakler

tiske holdninger idag".

stadig på dette spørgsmål, men er tydeligvis_ på vej
til at bøje sig. Det kan de sandsynligvis også blive

En pudsig ting som kan bemærkes er, at hvis Danmark

nødt til, som medlem af en højreregering.

havde fået TV-2 i 1970, ville vi have fået et, som til

Vi tror der er flere årsager til højrefløjens massive
udbud af forespørgsler og lovforslag.
Først og fremmest tror vi, at den politiske højrefløj
anser Danmarks Radio for at være socialdemokraternes
talerør, og dermed en politisk magtfaktor. En holdning som socialdemokratiet nok ikke entydigt deler.
Et andet indirekte mål, mener vi har været at påvirke den politiske selvcensur hos Danmarks Radios medarbejdere, ved konstant at skabe mistillid til Danmarks
Radio, på områder som alsidighed og styring.
Endelig har alle disse forespørgsels- og lovforslagsdebatter skabt opmærksomhed i medierne, hvor det for den

forveksling ligner Sveriges TV-2, hvor udviklingen idag
utvetydigt peger mod et TV-2 udenfor Danmarks Radio.

?. .0.
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mege t mere omfattende sociale forarme lse og totale

INDLEDNING

me n e r nok, at TV er vigtig - men det er ikke det vig-

ændring af sarnfundsstrukturen, der optager os. Så vi

2. 1.

tigste . Alternative t til TV er ikke mere (og for den
For at k u nne gisne om, hvorledes mediekommissionens

sags sky ld be dre) TV, men at folk laver noget andet.

betænkning vil blive modtaget i Folketinget, når den

Og det er, hvad hele vores politiske (osse kultur-

kommer til sommer, har v i s endt e n række spørgsmå l

politiske) arbejde handler om!"

til partierne.
Vi har modtaget svar fra alle partier undtagen Centruindemokraterne. Disse svar har været me re eller mindre f yldestgørende, vi vil derfor ikk e gennemgå parti e rne enk e ltvis, men i gruppe r, s å l e d e s, at det bliver politiske - snarere end partipolitiske - holdninger dette afsnit viser.
Ve nstresocialiste r n e er det parti, d e r har svaret mest udførligt, derfor er det 09s å dette parti, som er
mest citeret.

2. 2.

GENNEMGANG_~f_SPØRGESKEMAER.

Me re konkret spurgte vi:

De r s ka l l av es e n del te kn is k e f orb e r e de l s er f ør fr anske og ty s ke sat;_elft.ter k an mo dtages i da nsk TV , vi l
I gå ind for , a t disse tek ni ske f or ansta ltnin ger b l iv e r ordn e t, sålede s at Danmar k k an modtage fr an sk/tysk
sa t el i t - TV?
Venstre socialist e rn e , Socialistisk Folkeparti, Sociald e mokratiet, de Radikale og Kristeligt Folkeparti
mener alle, at satelitterne måske ikke lige . netop er
en Guds gave til Danmark, men at de

på den arlden

side ikke vil (eller kan, tilføjer VS, SF og SD)
lægge hindringer i vejen for nedtagelsen af disse

En g e nnemgang af vores brev til partierne er vedl agt

satelit-programmer.

proj e ktet som bilag nr. 4.

Venstre, Konservative og Fremskridtspartiet er der-

Hvilk e n betydning till ægge r i fjernsyn e t i jer e s ov er-

imod begej_strede for satelitterne. F_lemming Jensen fra

ordn ed e medi e po litik?

de Konservative skriver: "Da vi er tilhængere af

Svaret fra samtlige partier var, at fjernsynet er et
overordentligt vigtigt medie. Nogle mente, at det endog var det vigtigste . Kristen Poulsgaard fra Fremskridtpartiet skriver: "Fjernsynet er det medium, der
når ud til f _l est, og er derfor det væsentligste".
Carsten Kyhn· fra Venstresocialisterne skriver: "Som
passiviserings- og fastholdelsesfaktor, som ideo-

den størst mulige frihed -også på dette område, må
svaret naturligvis blive ja. Vi er sikre på, at
hvis Danmark kommer tidligt nok med i den teknik,
som bl.a. skal bære fremtidens TV, betyder det , at
vi skaber en "niche" for dansk erhvervsliv og dermed
flere arbejdspladser, såvel i forbindelse med hjemmemarkedet som i forbindelse med export."

l o gisk faktor, spiller fjernsynet en uhyggelig stor

Vi spurgte osse:

rolle. Det er et stærkere argument , at have set det

Men e r I , at de r er behov for ee n el l e r fler e e xtra
kana l e r i Dan mark ?

i TV, end at have læst det - eller bare vide det. TV
er et sansedominerende, o g fantasi- og erfaringsløvende medie".
Men f.eks. i kampen omkring bredbåndsnettene (hvor
mere TV bruges som salgsargumenter det dog den

Alle partier, pånær VS , er enige om, at Danmark skal
have en extra kanaili.
VS begrunder deres synspunkt således:

( •. •• ).·"Vi mener, .

at een god dansk TV-kanal som national kanal kan være
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nokL .. ).Til gengæld mener vi, der skal åbnes mange

og de har ihvertfald ikke råd til at reklamere i TV.

flere TV/video/film-værksteder over hele landet, at

Derfor vil et reklame-TV på lang sigt betyde en

der satses meget mere på lokal-TV og nærradio, hvor

trussel mod både Danmarks erhvervsstruktur og mod

folk selv er aktive."

beskæftigelsen."

Socialdemokratiet Ønsker et TV-2, fordi de mener, at
det bliver gennem dansk TV, der skal konkurreres med
de udenlandske satelit-programmer, søren Hansen fra
Socialdemokratiet siger: "Fj ernsynct er en stor pC.virkningsfaktor, og vi må vise, at der er andet en forkromede plasticshows og betalt dåselatter i verden".
Højrefløjen ønsker primært Danmarks Radio's monopol
brudt, og anser TV-2 for en kærkommen lejlighed.
Flemming Jensen fra de Konservative skriver: "Vi
ønsker en extra kanal, fordi et een-kanal-system
giver altfor stor indflydelse til relativt få mennes-

Venstre, Konservative og Fremskridtspartiet går ind
for reklamer i TV-2, Flemming Jensen siger: " .•. selvom
man kan lave abbonnements-TV, vil flere kanaler i
f.eks. DR's regi medføre licensstigning, og det mener
vi ikke, befolkningen ønsker( ••.• laf konkurrencegrunde må vi give dansk TV mulighed for at sende reklamer. på danske betingelser , og således at danske
virksomheder kan deltage, men vel at mærke efter
•~uropæisk" model med reklamerne samlet i olokke'
evt. fØr og efter de egentlige udsendelser.

ker. Vort samfund er et informationssamfund, og jo

Vores sidste spørgsmål var:

flere der er med til at bestemme, hvad vi skal se og

Hvorfor mener I, at TV-2 debatten er aktuel netop nu?

høre, jo større mu ligheder er der for at bremsningerne
i informationsstrømmen hæmmes."

Alle partier mener, at de udenlandske satelitter, som
om få år hænger i luften, er en væsentlig grund til

Går partiet ind for reklamer i den existerende eller

at TV-2 spørgsmålet kommer op netop i 1983.

evt. kommende kanaler?

Fremskridtspartiet gør dog opmærksom på , at "vi har

VS, SF, Socialdemokratiet, Radikale og tildels Kriste-

altid ment, at m:mopolet skal brydes", og de konserva-

ligt Folkeparti er imod reklamer i TV.

tive skriver: "Bl.a. fordi befolkningen er blevet

Kristeligt Folkep arti siger: "Principielt går part i et

træt af den barnepigementalitet, der vil bestemme, l\

imod reklamer, og måske kan vi blive nødt til bØje

hvad man må se og hvad ikke, og naturligvis fordi

os, men vi vil da gerne have visse restriktioner på

ingen kan standse udviklingen, når satelitterne er

det, b l. a. overfor reklamer for alkohol og tobak."

der."

De andre mo d standere er noget mere konsekvente ,

VS mener, at TV-2 debatten er blevet gj o rt aktu el,

Social demokraternes mediepolitiske ordfører søren Han-

"og det er ikke os, der har gjort den det. Det

sen siger: "Vi skal ikke have · reklamefinanciering.

skyldes dels utilfredsheden med, at DR ikke sender

Det er ikke for erhvervslivets skyld , at TV- nettet skal

Dallas, dels er det aktualiseret dels af bredbånds-

udbygges( ••• )En af de afgørende ting er, at reklamer

kablerne, dels af satelitterne. Men det er et klart

vil gøre et lokal t TV wnu ligt. For et reklame TV vil

politisk fænomen mere end et reelt. Det kan bl . a. osse

store seertal være afgørende( •.•• . • • ) .Og man kunne

ses af , at da DR's driftsledelse for 1\ år siden

godt fo r estille s i g, at de faglige aktiviteter og

anmodede om en principbesl u tning om en TV- 2-kanal

synspunkterne på arbe j dsp l adserne ikke ville have

kunne de ikke få politisk opbakning • . .... Men de t var

helt let ved at trænge igennem( • . ••. ). Vi er jo

især højrefløjen, der var imod at gl til biddet

kendetegnet ved at have mange små og mellemstore

dengang. "

virksomheder. De kæmper hårdt nok for at over l eve -

På næste side ses partiernes svar sti l let op i et skema.

2. 3.

*31*
DELKONKLUSION

*32*
På baggrund af vores lille undersøgelse er det ikke mu-

Det er helt tydeligt, at der vi l være flertal for, at

ligt at sige hvad der sker. Det er kun muligt at sige

Danmark skal have et TV-2, når debatten kommer op i

hvad vi ovenfor har sagt, men det er ikke muligt at gå

Folketinget i efteråret 1983.

i detaljer omkring organiseringen af TV-2.

Det fremgår, at Socialdemokratiet nu - i klar modsæt-

Som vi bekrev i afsnit 1 har problemerne omkring TV-2

ning til tidligere - er villige til at støtte et TV-2,

været behandlet allerede fra 1967-1970 af Radiokommis-

der ligger udenfor Danmarks Radios regi.

sionen, og dengang betød betænkningen ikke at der kom

SF , der tidligere helt har været imod en ekstra dansk
kanal har idag slået en politisk koldbøtte - og støtter
nu TV-2.

et TV-2. Men når Mediekommissionen d. 16/6-83 kommer
med deres betænkning om TV-2, tror vi, at der vil komme en meget heftig debat, med en efterfølgende lov, der
bryder Danmarks Radios monopol.

Vi er ikke i stand til at analysere de politiske ændringer, der specielt har været for Socialdemokratiet og SF,
men et realistisk bud kan være, at disse partier ønsker
en reel politisk indflydelse på mediepolitikken. De vil
derfor gennem en støtte til en ekstra kanal kunne få
indflydelse på mange andre dele af problematikken i TV-2
debatten. Reklamer, styring m.v. Socialdemokratiet har
som sagt tidligere (se afsnit 1.5.) - forsøgt at udskyde debatten og beslutningerne om specielt TV-2. De har
idag taget overordnet stilling, men der er intet der
tyder på, at man idag i Socialdemokratiet har en mere
detaljeret holdning til TV-2.
Det er kun VS, der tager afstand fra TV-2. VS mener, at
manistedet for skal satse på den ene kanal, der allerede eksisterer. Den skal udbygges med mere dansk pro-

Der er flere grunde til, at vi tror dette. For det første, så er det altid den politiske højrefløj, som har
været interesseret i et monopolbrud. Socialdemokratiet
har trukket i land, og har i det hele taget forsøgt at
skubbe beslutningerne ud i fremtiden. Vi har nu en borgerlig regering, og højrefløjen vinder, så vidt vi kan
fornemme, generelt frem i dansk politik. Socialdemokratiets rolle, som oppositionsparti gØr, at de formodentlig ikke vil have den bremsende rolle, som de hidtil
har haft. Derimod forsøger de nok - som sagt - at præge
beslutningerne,ved at acceptere at der kommer et TV-2.
Men der er også andre årsager. Vi fornemmer, at der i
offentligheden er en generel upopulær holdning til Danmarks Radio.

duceret stof , og selve det lokale arbejde i forhold til

Derudover er de tekniske muligheder tilstede, og ende-

TV skal styrkes på alle fronter. VS har endda gået så

lig er de udenlandske satelitter , som om få år vælter

vidt, at man har foreslået, at der på Dansk TV ikke må

ned over o s, et godt argument for tilhængerne af en ekstra dansk kanal.

sendes udenlandske programmer, når satelitterne kommer - da vi via dem får mere end nok programmer med då-

Alt i alt kan vi sige, at vi tror, at det næste halve

selatter og diletant komedier.

år vil betyde meget for dansk mediepolitik - og speci-

Det er altså klart, at der er politisk opbakning omkring

elt for TV-2. Aktiviteten i pressen omkring TV-2 er

et TV-2. Helt anderledes forholder det sig, når man går

blevet betydeligt intensiveret i den seneste tid. Vi

ned i detaljerne om, hvordan et TV-2 skal være - om der

tror, at delbetænkningen fra mediekommissionen vil med-

skal være reklamer m. v.
IØjeblikket er der ikke flertal i Folketinget for reklamer. VS, SF, Socialdemokratiet og de Radikale er klart
imod reklamer i TV. Kristelig Folkeparti er imod, men
som de siger, kan de blive nødt til at bØje sig.

føre megen debat - og endelig at partierne vil afk l are
sig meget hurtigt i forhold til deres holdning omkring
detaljerne i et TV-2.Det bliver et varmt og hektisk efterår.
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OVERSIGTSSKEMA OVER PARTIERNES HOLDNING TIL FORSKELLIGE SPØRGSMAL
-------------------------------------------------------Skal Dk have tys- Skal Danmark
ke/fr>anske
have en extr>a
satelitter> ?
TV-kanal ?

Skal der være
reklamer> i et
TV-2 ?

Skal Danmarks
TV's placering i Hvorfor TV-2
Radio nedlægges : den overordnede debat netop
mediepolitik.
nu ?

Et forbud er ikke Nej, vi skal hel Nej, det vil
ind- Nej , selvom vi
nogen farbar
lere sats e på en virke på programikke e lsker
vej.
rent dansk kanal ,
det tunge, byropolitikkP.n,
kråtisi<e DR .

F

Ja, hvis det
Vi skal være på
vagt - Vigtigt at betyder mere
lave aftaler ind- dansk TV.
byrdes i Europa,

A

Ja, danskerne
skal kunne se
mere TV,

.

TV har en uhyg- Utilfredshed med
gelig stor rolle programudbud,
i danskernes liv satelitter osv.

Nej , vi går ind
Nej .
for Pay-TV, fordi
vi vil undgå reklarner og licens .

Ja, med dansk ind Nej , fordi reklame-TV kræver stohold, og ikke
nødvendigvis in- re seertal.
denfor DR,

-

-

På grund af
satelitterne
fra udlandet.

B

Man kan ikke,
med respekt for
informationsretten hindre det .

Ja., for at konNej,
kurrere med satelitterne.
Uafhængig af DR.

V

Ja, disse vil
skærpe den danske
produktion+ stør
re tilbud tilseer

Ja, uafhængigt
af DR - en slags
informationskanal
med undervisnirig.

C

~

z

-

-

-

Ja, til hjælp for Nej .
økonomien, men
kun efter tysk
model,

Stor.

P.gr . de udenlandske programmer som kommer

Ja, hvis Dk kom- U- a, fordi informer med hurtigt
mationsstrømmen
nok - mulighed
ikke må hæmmes ,
for nicheprodukt,

Ja, p.gr, af
Nej.
dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Stor,

Folk er trætte
af barnepigP.mentaliteten,

Vi mener ikke, at Ja, fordi
vi
det haster med
iinsker
monopolat modtage disse
brud.
satelitter .

Nej, m-en muligvis Næppe gennemførkan vi blive nødt ligt.
til at bøje os.

Stor.

Monopolbrud er
vigtigt nu.

Ja, vi ønsker mo- ja , fordi vi øn- Ja, vi ønsker
ikke formynderi.
nopolet brudt,
sker monopolbrud
men senderne skci.l
betale omkostn.

Kan først besvares, når vi ser
hvordan private
kanaler·k larer det

TV er det medium
der når ud til
flest, derfor
væsentligst.

Vi har altid
ment, at monopolet skal
brydes.
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DEN TEKNISKE SITUATION NU OG I FREMTIDEN.

Men en ny mulighed som såvel Avis-TV som Det Åbne TV

INDLEDNING

mentsordning" til TV.

forestiller sig er realistisk, er en slags "abonne-

3. l;

En sådan ordning kan realiceres på flere forskellige
Den tekniske situation er meget kompliceret og svært

måder. I forbindelse med et envejs-system (TV-sender-

tilgængelig for lægfolk. Vi håber dog, at vi med det-

net , satelitfordeling eller fællesantenneanlæg) kan

te afsnit kan formidle et rimeligt indblik i hvad der

man lave en kodning af de forskellige TV-udsendelser,

sker på det tekniske område, nu og i fremtiden, på en

således at man kun · betaler for det man forbruger.

forståelig om end overfladisk måde.

Denne kodning af programmerne kaldes for "scrambling",

Primært vil vi beskrive den tekniske og Økonomiske
forudsætning for modtagelsen af TV-2, samt giver et
kort indblik i hvad TV-2 forslagsstillerne har tænkt
sig at bruge af teknik, for at kunne komme ud til seerne med netop deres nye kanal.

og har til formål at hindre de seere , som ikke betaler deres abonnement i at se udsendelserne (iflg.
Mediekommissionens 4 delbetænkning s.43). De ikkebetalende seere kan således kun opfatte et støjsignal på deres TV-skærm. Ønsker de at abonnere må de

Sekundært kommer vi også ind på hvad dele af denne tek-

sluttes deres TV-apparat og giver skærmen et klart

nik kan medføre, ved at belyse nogle fremtidsperspek-

billede.

tiver. (Tekniskeudtryk er forklaret i bilag 5).
3. 2.

kø-

be eller leje en "decoder" ( se bilag 5.), som til-

Udenlandsk~ erfaringer viser, at det vil koste ca.
100 kr. om måneden at leje en decoder.

TV-2_Q§_ TEKNIK.

(iflg. Medie-

kommissionen 4. delbetænkning s.44). Prisen er høj,

2 af TV-2 fors,J.agsstillerne, Dansk Annoncørforening og

da decoderen skal være så kompliceret konstrueret, at

Kanal 77, giver ingen anvisninger på hvilken teknik de

det ikke kan lade sig gøre at lave efterligninger.

vil anvende.

Senere ønsker både Avis-TV og Det Åbne TV, at anvende

Det gør derimod de 2 andre forslagsstillere, som vi har

kabler, hvor dette er muligt.

behandlet i dette projekt, nemlig Avis-TV og Det Åbne

_Læs iØvrigt mere om teknikken i de enkelte forslag i

TV.Begge disse forslag forestiller sig, at man til en
start vil sende TV-2 ud gennem æteren. P

&

gennemgangen af disse.

T har (iflg.

~ediekommissionens delbetænkning nr. 4 s.92) oplyst,

3. 3 . 0.

SENDERNETTET_IDAG

3. 3. l .

LUFTBAR ENT.

at de i løbet af 3-5 år efter der er truffet beslutning
om TV-2, vil kunne have opstillet de nødvendige sendemaster. Efter 3 år vil 7 0 % af Danmark være dækket ind,
efter 5 år er hele Danmark dækket. Det kræver opstil-

I Danmark fandtes der pr. 29 april 1982 fæl lesantenne-

ling af 16 sendemaster, og den samlede investering er

anlæg med ialt 1.154.826 tils l utninger.

af P & T anslået til at være 600 millioner kroner.

delbetænkning s.28).

( I fl g . M.K. 4 .

Afhængigt af, hvorledes en ny TV-kanal ska~ financier-

De enkelte anlæg er forholdsvis små ( få tils l uttede ) ,

es, er der forskellige tekniske muligheder.

og de kan for de flestes vedkommende overføre 6 TV-pro-

Ved såvel reklamefinanciering som licensbetaling, kan

grammer, mindre tekniske ændringer kan bringe tallet

man sende direkte ud til seerne.

*37*
op på 18 programmer.
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(iflg. STOFA Kabel-tv og antenne-

systemer).

on Ine", Atlanta med 50%. De øvrige 50% ejes af

.2

dan-

ske virksomheder: r.s.s. Management, Politikens Hus,

I Danmark findes der idag 10 hovedsendere placeret over
hele landet,

(se bilag 6.), hvor det er nødvendigt er

Gutenberghus og Store Nordiske Telegrafselskab.
Dette firma har lagt kabler i Næstved, Slagelse, Stub-

der placeret små senderstationer, p.g.a. de geografiske

bekøbing, Sorø, Skælskør, Horsens, Ålborg og Århus, og

forhold, så vi idag har en 100% dækning af landet.

har ligeledes oprettet fællesantenneanlæg i disse byer.

Fremføring af TV-programmer til TV-sendestationerne

Argumentationen for at lægge kablerne ned har været,

sker ved hj~ip af radiokæde-nettet, som er et landsdækkende kommunikationssystem. Dette kommunikationssystem benyttes til overførsel af telefontrafik, data-

at man gennem kablerne kan modtage svensk og tysk TV.
STOFA har desuden etableret mindre anlæg i bebyggelser i Esbjerg, KØge, Kibæk, Hanstholm og Frederikshavn.

trafik og fjernsynskanaler ved hjælp af retningsbestem-

Der ligger altså allerede nu mange kabler i jorden i

te radio-forbindelser.

Danmark, primært nedlagt af STOFA. Først i 1981 ved-

Nettet, som er en del af det internationale net, kan

tog Folketinget en lov, der gav telefonselskaberne

også anvendes til overførsel af eurovisionsprogrammer

lov til at oprette og drive fællesantenneanlæg. Tele-

og TV-programmer fra andre dele af verden. Derudover

fonselskaberne er koncessionerede, dvs. at staten ejer

kan TV-reportager fra Danmarks Radios studievogne ind-

51% af aktierne, og dermed har magt til at styre udvik-

kobles i radiokædenettet, fra alle TV-stationer samt

lingen. Det jyske telefonselskab JTAS er længst fremme

fra et antal radiokædestationer.

i den tekniske udvikling, de nedgraver i øjeblikket
nogle helt nye lyslederkabler.

(se bilags.).

Bortset fra enkelte isolerede strækninger er radiokædenettet sammenhængende.

(iflg. M.K. 4. delbetænkning

Det første kabel af aenne slags blev nedgravet mellem
Kolding og Vejle i 1981, og i Øjeblikket er over 200

s. 23).

byer i Danmark ved at få installeret et kabelnet, der
Som før nævnt skal der opsættes 16 hovedsender-master,

kan dække byområdet.

(iflg. Underholdning i TV s.235).

for at sende TV-2 med den æterbårne teknik, til en
pris af 600 mill. kr. Disse master vil også kunne bruges til at sende regionale udsendelser. De årlige afgifter og afskrivninger vil være 50-60 mill. kr.

(iflg.

M.K. 4 delbetænkning s.92).

Alle oplysninger, på nær det sidste afsnit , er hentet
fra "TV i 80'erne s. 93 og 94).
Hvad disse kabler på længere sigt kan føre med sig vil
vi vende tilbage til, det interessante i denne sammenhæng er blot at konstatere, hvor meget der sker på

3. 3. 2.

~A~E~IRANSMITTERET.

kabel-området, uden man finder en politisk vurdering
af, om det er den rigtige udvikling kablerne fører i-

Allerede idag ligger der kabler i jorden mange steder

mod.

i Danmark, de fleste af dem blev gravet ned i ?O'erne,
længe før der overhovedet var tænkt på en overordnet
mediepolitik i Danmark.
Det var private kabelfirmaer, som stod for dette gra-

3.4.0.

Den fremtidige tekniske udvikling vil vi dele i tre
hovedområder: Satelitter, kabler og Økonomi.

vearbejde, hvoraf det største firma var STOFA. Dette
firma ejes af det amerikanske "Cox Cable Communicati-

UDVIKlINGEN_I_DE_KOMMENDE_AR.

3 .4. 1.

SATELITTER.

*40*
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Allerede om få år hænger der flere TV-satelitter over

~~~hm·

os i en geostationær bane -ca. 36.000 km. oppe.
Vi vil da få mulighed for at modtage de 10-20 udenlandske stationer, som satellitterne udsender. De
første satelitter der opsendes er hhv. en tysk og en
fransk, og disse vil hurtigt blive fulgt af en engelsk.
Nan regner med (i.flg. Mediekommisionens delbetænkning
4 s. 182-187) at dette vil ske i løbet af 1985-86,
det er dog ikke klart, hvornår de vil begynde at sende
kontinuerligt (se bilag 7).
Sidst i

80'erne vil endnu flere europæiske lande føl-

ge med. Det er klart, at satelitterne ikke kan nøjes
med at sende præcist til det land, det er beregnet
for. Signalerne vil derfor også kunne modtages udenfor det primære dækningsområde, dette fænomen kaldes
overspild og kan i vid udstrækning være grundlag for
en tilfredsstillende modtagelse i Danmark.

En para-

bol-antenne; som er 90 cm i diameter vil (i.flg.
1-lediekomraisionens 4. delbetænkning s. 129-132) være
stor nok til a t modtage satelitsignalerne indenfor
det primære dækningsområde, en sådan antenne vil
koste ca. 6000 kr. Men Danmark ligger oftest udenfor
dette område, og en parabol-antenne med en diameter
på 1,5-2 m. vil være nødvendig for at kunne opfange
de svagere signaler.
Marianne Bentsen-Pedersen fra Socialistisk Folkeparti
siger (i TV i 80'erne s. 19): "Om få år vil en tysk/
fransk satellit sende udsendelser til Danmark, og
der er ikke megen brug for stillingtagen til dette,
idet hverken den danske befolkning, Radiorådet eller
Folketinget bliver spurgt om de finder dette ønsket."

Dette afsnit vil ende med at give et indblik i, hvor
tæt vi er på George Orwell's "1984", men det starter
et helt andet sted, nemlig der, hvor store kablefirmaer føler sig rendt over ende af videomediet, og
derfor forsøger at tage kampen op. Måden at tage
kampen op på er selvfølgelig ved at gøre sit produkt istand til at kunne mere end de andres, man må
øge udbuddet af tjenester i kablerne for at fastholde
eller ligefrem ekspandere markedet. Denne udvikling
er allerede igang i USA og Japan, hvor betalingssystemer for bestemte ydelser via kabler breder sig.
Hertil kommer, at man nogle steder i USA kan kombinere kabel-systemet med kommunikationssatelitter. "Det
er (i.flg. Underholdning i TV s. 235) usandsynligt,
at man kan holde denne udvikling ude fra andre lande,
hvor der findes et mere eller mindre håndfast monopol
på radio og TV. Kabelselskaberne kan lægge en hård
pression på politikerne ved at henvise til, at markedet for videoprogrammerne er frit, og at der er foretaget meget store investeringer i kabelanlæg, der idag ikke udnyttes fuldt ud."
De kabler, som ligger nedgravet i Danmark er for
størstedelsens vedkommende koaksialkabler (se bilag 5)
og parkabler (se bilag

5 ) • I løbet af 80'erne skal

bredbåndsnettet udbygges med lyslederkabler, denne
sammenkøring bliver et hybridnet (se bilag 5):
Hybridnettet skal bestå af lyslederkabler, istedet for,
som idag, at bestå af bredbåndskabler af koaksialtypen. Lyslederkablet består af en r~kke tynde tråde
af glasfiber, hvor hvert f~ber er så tyndt som et

En sådan udtalelse er egentlig forkert, idet Folke-

menneskehår. Gennem ethvert af disse hårtynde fibre

tinget har mulighed for at forbyde opsættelsen af

kan der samtidigt sendes 240 telefonsamtaler og 2

disse store parabol-antenner, som er nødvendige for

TV-programmer, og hver ledning består af ca. 20

at modtage de fleste satelitters TV. Dette vil der

fibre (se bilag

imidlertid, efter al sandsynlighed, ikke være tilslutning til. (jvf. afsnit 2.2.).

op for nogle helt nye perspektiver. Det vil nu sige,

5

) . Med disse kabler lukkes

at vi qennem ledningen, som er ført ind i vores hjem,
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ske elektronikvirksomheder.

kan tilsluttes dataskærme, tovejs-video, billed-telefon osv.

Telefonselskabet anslår, at der vil blive tale om

Det er så meningen, at hybridnettet skal udbygges til

tet.

et 100 % bredbåndsnet, hvilket betyder, at det skal

ste udgift ved etablering af bredbåndsnettet er

en investering på 4 mia. kr. i anlæg af hybridnet(iflg. M.K. 4. delbetænkning s.47). Den stør-

nå ud til alle husstande, hvor det idag kun er et få-

gravearbejdet, som anslås til at være 2/3 af arbej-

tal, der er forbundet til disse bredbåndskabler.

det. Hvis man nedlægger kablerne samtidig med ned-

Dette bredbåndsnet skulle altså etableres i løbet af

gravningen af naturgasledningerne vil man kunne

80'erne, "mediekommisionen havde forestillet sig år-

billiggøre projektet.

tusindskiftet, som en rimelig tidshorisont (skriver

Et landsdækkende bredbåndsnet vil først kunne være

(iflg. M.K. 4.D. s. 46).

Carsten Kyhn i Politisk Revy nr. 436 s. 9), men

færdigt etableret om ca. 20 år. Prisen for dette

regeringen syntes, det var for langsomt. Teknisk

net er der stor usikkerhed omkring, den varierer

har man accepteret en mellemløsning: man udnytter de

fra 25 mia. til 40 mia. kr. En difference på 15

eksisterende kabler så langt, det lader sig gøre,

mia. kr. (iflg. M.K. 4.D. s.74).

etablerer et hovednet og udskifter resten efterhånden",
det er det, man kalder hybrid-løsningen.
Hvad vil en mediepolitiker sige om et bredbåndsnet?
Carsten Kyhn (VS} skriver ( i P.ol. Revy nr.436 s.9}:
"Problemet, det virkeligt omvæltende er bredbåndskablerne: ~år de er etableret, er der ikke grænser
for, hvilke ændringer i vores sociale liv, de vil
medføre: en række arbejdsfunktioner, al undervisning,
overvågning, lagerstyring, indkøb, pengeoverførsler
osv. osv. kan klares fra hjemmet - når vi vel at
mærke er tilsluttet de rigtige kabler og er i besiddelse af en skærm og et lille tastatur". Problemet
idag er, at såvel Mediekommisionen som Folketinget
går meget let henover de enorme konsekvenser, der
kan ligge i de bredbåndsnet, de ønsker nedlagt, for

Hos STOFA kostede det i 1982 ca. 4.000,- kr. at
få sit TV-apparat tilsluttet kabler og fællesantenneanlæg, hvis man bor i hus. For en lejlighed
er prisen ca. 3.000,- kr. dertil kommer et årligt
abonnement på ca. 500 kr.

(Iflg. T'7i B0'erne s.

94).
3.6.

DELKONKLUSION

Den tekniske forudsætning for modtagelsen af TV-2,
er en dyr og kompliceret affære. Til transmission
af TV-2 ligger 2 tekniske løsninger umiddelbart
for:
1. Æterbårent via opsætning af 16 nye sendemaster

a

dem er det udelukkende et spørgsmål om at sende TV

i lØbet af 5 år, til en samlet pris

gennem dem. De beskæftiger sig ikke med de sociale

mill. Efter 3 år vil 70% af Danmark være dækket.

konsekvenser det vil have, hvis vi hver især iso-

Efter 5 år vil hele Danmark være dækket.

lerer os hjemme foran vores lille skærm.

2. Etablering af et hybridnet i løbet af ca. 4 år,
til en pris

3. 5.

q~Q~Q~!

Udviklingen af komponenter til hybridnet-løsningen,
har været igang siden 1978 i et samarbejde mellem
JTAS, Danmarks Tekniske Højskole og tre andre dan-

kr. 600

a

ca, 4 mia. kr. Dette net dækker

ca. 90% af Danmark.
Et fuldt udbygget bredbåndsnet er derimod meget
dyrt og tidskrævende. Først omkring årtusindskiftet vil de sidste 10% være dækket ind. Der er i
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Øjeblikket stor usikkerhed omkring økonomien, det

på længere sigt vil få en afgørende indflydelse på

samlede beløb varierer fra 25 mia. til 40 mia. kr.

vort daglige liv.

Hybridnettet er allerede ved at blive etableret,

De landsdækkende bredbåndsnet har en fantastisk

og spørgsmålet for os er så om Danmark vil inves-

t 'r ansmissionskapacitet, alle mulige kommunikations-

tere i 16 sendemaster, som sandsynligvis på et

tjenester er samlet her. Hvordan ser vores fremtid

tidspunkt vil blive overflødige. Dette spørgsmål

ud med denne teknik?

vil vi snart få svar på, når Folketinget skal be-

Fra 1960 til 1977 faldt antallet af solgte billet-

slutte om vi skal have et landsdækkende bredbånds-

er i de danske biografer fra 44 til 17 millioner,

net.

fordi vi pludselig kunne se filmene hjemme i stuen.

Denne beslutning haster af 2 grunde:

Hvad sker der, når kontorarbejdet bliver flyttet

1. I

forbindelse med en beslutning om at Danmark

skal have TV-2. Hvilken teknik skal anvendes?

hjem i parcelhuset, og lægen kan tastes ind på familiens skærmterminal, hvis et familiemedlem bliver sygt?.

2. Hvis TV-2 skal have mening, som alternativ til
satelitterne, der hænger over os fra midten af
80'erne.

Vi kan via denne skærmterminal bliver kontrolleret,
idet man kan se hvilke bøger vi låner på biblioteket, hvordan vi arbejder, og hvad vi bruger vores

Når man begynder at sende TV-2 i Danmark, vil de
omkringliggende lande være nødt til at nedsætte
deres sendestyrke, da deres signal ellers ville
forstyrre TV-2's signal. Det vil i praksis betyde, at vi til den tid kun få steder i landet, vil

penge til. Vi mener dette bredbåndsnet kan gøre os
til meget isolerede og kontrollerede mennesker.
Det er derfor meget vigtigt, at få en ordentlig gennemarbejdet mediepolitik, så det bliver os der bestemmer, hvad bredbåndsnettet skal bruges til - og

have mulighed for at modtage svensk og tysk tv.

ikke teknokraterne. På denne baggrund synes vi det

På et møde d.9/5-83, arrangeret af Centeret for

er bemærkelsesværdigt, at der ikke sidder en ene-

Massekommunikationsforskning, blev det sagt at

ste sociolog i Mediekommissionen, som i hØj grad er

Folketinget i lØ~et af få dage ville beslutte, om

med til at lægge retningslinierne for den fremtid-

der skulle nedlægges kabler til modtagelse af tysk

ige mediepolitik.

tv. Denne beslutning kan meget vel være en forløber for TV-2.
Derudover søger Telefonselskaberne i Øjeblikket
tilladelse til at lægge kabler, som både kan transmittere samtaler og tv.
Som før nævnt er der stor forvirring i medierne, og
der sker en masse ting ,i øjeblikket, som kan være
svære at overskue . Vi er tilbøjelige til at se hele
denne forvirring , som et politisk taktisk spil for
galleriet. Den almene borger har ikke en chance i
dette spil. Og imens Danmarks befolkning er forvirret, sker der ting og sager indenfor teknikken , som
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DANMARKS RADIO.

4. l.
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Vi mener, at disse 3 aspekter er vigtige, når de sættes i relation til de TV - 2 forslag, som nu er f remkomafsnit. Danmarks Radio er det eneste reelle sammen-
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DANMARKS_~~Q!Q~_ORGANISATION.
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FOLKETINGET fastsætter de generelle retningslinier
for Danmarks Radio. Den nuværende kompetencefordeling
ses på figuren, der er på næste side. Folketinget har
ingen formel kompetence i relation til Danmarks Radios
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arbejdere i Danmarks Radio (over lønramme 33).
MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER udpeger et tek n i sk kyndigt medlem af rad i orådet (som regel general direktøren for P & T), og driver sendestationerne .
BUDGETMINISTERIET reviderer Danmarks Radios regnskaber , og kan via Kulturministeriet pålægge Danmarks
Radio personaleloft og anlægsbegrænsninger.

sagernes afgørelser for radiorådets plenum og fast sætter dagsordenen for · radiorådet og programudvalget .
Desuden har forretningsudvalget kompetence i de f l es te ansættelsessager.
PROGRAI1UDVALGET bestod tidligere af 10 radiorådsmed l e m
mer og af 10 tilforordnede "kulturpersonligheder" udpeget af Kulturministeren. Efter 1974-loven skete der
en centralisering af kompetencen. De tilforordnede

RADIORÅDET fastsætter de almindelige principper for

blev afskaffet, og radiorådets plenum fungerer nu som

Danmarks Radios virksomhed. I Økonomiske spørgsmål

programudvalg. I disse møder, der er lukkede for of-

er radiorådet ansvarlig overfor Kulturministeriet ,

fentligheden, behandles principper for programmerne .

og der blev pr. 1.4.74 indført nogle såkaldte hand-

Programudvalget debatterer bl.a. sæsonplaner , og udøver

lingsplaner for at øge den løben.de kontrol og styring.

efterkritik af konkrete udsendelser og stofområder.

I programspørgsmål har radiorådet den endelige kompetence, og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. I alle andre sager kan et mindretal på 3 medlemmer rekurrere afgørelsen til Kulturministeriet.

RADIONÆVNET blev oprettet i forbindelse med 1974-loven, og består af 3 jurister - uden tilknytning til
Danmarks Radio, udpeget af Kulturministeren. Nævnet
skal fungere som ankeinstans for afgørelser i radio-

Radiorådets sammensætning er senest blevet ændret

rådet, men har ikke kompetence til at pålægge radio-

med loven om radio- og fjernsynsvirksomhed i 1974.

rådet at ændre en beslutning. Derimod kan nævnet på-

Fra 1974 var sammensætningen af radiorådet som følger:

lægge Danmarks Radio at berigtige konkrete udsendel-

2 valgt af Kulturministeren.

ser og stofområder.

1 valgt af Ministeren for offentlige arbejder (P&T) .

AMTERNES PROGRAMRÅD har til opgave at fØlge Danmarks

2 valgt af de fastansatte medarbejdere.

Radios programvirksomhed, og fremkomme med synspunk-

12 valgt af folketin get som repræsentanter for seere
og l yttere .
1 valgt fra hver af de partier , der er medlem af Fo l ketingets finans u dva l g.
RADIORÅDSFORKVINDENs post er normeret som en heldags-

ter overfor programudvalget. De 15 amters programråd
udpeges af de lokale •amtsråd, og deres kompetence er
ikke nærmere defineret , hverken i loven eller i radiorådets forretningsorden.
GENERALDIREKTØREN er ansvar l ig overfor radiorådet, og

sti lling, og hun leder både radiorådets plenum og mø-

skal udføre rådets beslutninger. I 1964 fik general -

derne i udvalgene. I tilfælde af stemmelighed gør

direktøre n ansvaret for det Økonomiske område, og i

forkv i ndens stemme uds l aget. Kompetencen er ikke yder-

1974 blev hele programansvaret centraliseret hos ge-

ligere defineret , men i praksis er forkvindens vig-

neraldirektøren, der herefter er ansvarlig for hele

tigste opgave at koordinere radiorådets og direkti on-

den daglige drift.

ens synspunkter, før e n sag føres frem for råde t ell e r udvalgene .
FORRETN I NGSUDVALGET ne d sætt e s af rad i oråde t, og ho.lder
u gent l i ge møder. Forr etn ings udva l get behandl er a ll e
sager af økonomi sk o g admi ni stra tiv art, forbereder

DIREKT I ONEN ledes af generaldirek t øren , og ho lder u gentlige mø de r , hvor ma n drøfter p r incipie l le sage r
og generel l e retni ngs l in i er for v i rksomh ede n .
DIREKTØRERNE har hvert sit arbejdsområde under sig .
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Programfunktionerne blev indtil 1974-loven ledet af
2 PROGRAMDIREKTØRER for henholdsvis radio og TV. Efter lovens indførelse blev de 2 arbejdsområder imidlertid samlet hos een direktør.

På udgiftssiden fordelte omkostningerne sig således:
Udsendelsesomkostninger •••••••• 195 mill. kroner.
Personaleomkostninger •••••.•••• 599 mill. kroner.
Afdelingsomkostninger •••••••••. 15 mill. kroner.

PROGRAMKOLLEGIERNE koordinerer programmerne, og består af programdirektøren pg programcheferne. Kollegierne kan nedsætte underudvalg, der også kan indkal-

Special omkostninger ••.•••.••.• 281 mill. kroner.
subtotal. ••••••.••••..••••••• 1. 090 mill. kroner.

de afdelingernes souschefer. Kan der ikke opnås enig-

Nybyggeri m.v •••• ; •••• • •.•.•••• 56 mill. kroner.

hed om programmerne er det programdirektøren, der træf-

Tekniske anlæg •••.•••.••••.•.•• 45 mill. kroner.

fer afgørelsen.

IALT ••••••••.•••••.•••••••••• 1. 191 -~~.!:.!:.:._kroner.

PROGRAMAFDELINGERNE, hvoraf enkelte er fælles for radio og fjernsyn, ledes af en PROGRAMCHEF, der er an-

(Danmarks Radios Årbog 1982, side 141).

svarlig overfor programdirektøren for valg af medvirk-

"Udsendelsesomkostningerne fordeler sig med 75 mil-

ende og indholdet af udsendelser, der er produceret af

lioner kroner på rad_io, og 120 millioner kroner på
(Danmarks Radios Årbog 1982, side 140} •

de pågældende afdelinger.

TV."

Programcheferne har under sig SOUSCHEFER (programredak-

Ved udgangen af 1981 var der 3.113 fastansatte med-

tører}, programsekr tærer og en række andre medarbej-

arbejdere i Danmarks Radio (Danmarks Radios Årbog

derkategorier med mere eller mindre fast tilknytning

1982, side 141).

til Danmarks Radio. Der holdes ugentlige medarbejder-

I følge Danmarks Radios Årbog 1982 kostede det 2,38

møder i AFDELINGSKOLLEGIERNE.

kr pr. dag at have fælleslicens for farve-TV og ra-

I arbejdet med dette afsnit har vi hentet megen hjælp

dio. For dette beløb kunne man tilbringe 7 timer for-

fra bogen "l.tagten over Danmarks ,Radio", skrevet af An-

an apparatet med farver på, og høre 42 timers radio -

ker Brink Lund, Publimus, Århus 1975. Det er specielt

hvis man ellers kunne nå det.(Danm~rks Radios Årbog

side 35 - 45, vi har brugt.

1982, side 142).

4.3. 1.

4.3.2

DANMARKS_B~Q!Q~_ØKONOMI.

I 1981 havde Danmarks Radio 1.174 millioner kroner i
indtægter, og de havde 1.191 millioner kroner i udgifter. Nettoresultatet var således i

1981 - 17 millio-

ner kroner. Man havde budgetteret med - 47 millioner
kroner (Danmarks Radios Årbog 1982, side 141).

HVAD_SENDTE_DANMARKS_RADIO_I_FJERNSYNET_I_Bl.

Der blev sendt 2.486 timers fjernsyn i 1981, hvoraf
de 2.096 timer var førstegangsudsendelser. Egenproduktionen udgjorde 1.233 timer incl. entreprise- og
co. produktioner. Egenproduktionen svarer til 58,8 %
af udsendelsestiden. (Danmarks Radios Årbog 1982, side
14 7).

Af de samlede indtægter udgjorde licensindtægten
1.004 million kroner. Den årlige licens var pr. 1.4.
1 982 568 kr for sort/hvid, og 956 kr for farvefjern-

På de følgende 3 sider, vil vi via 3 grafer skitsere,
hvorledes Danmarks Radios programproduktio~ fordeler

syn (Danmarks Radios Årbog 1982, side 142) .

sig på de enkelte afde l inger.
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Skemaet viser den procentvise fordeling af afdelingernes sendetid,- i forhold til den samlede sendetid i
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i~~l, som ialt var på 2486 timer.

af egenproduktion , set i forhold til DR ' s saml ede egen- ·

Ki lde .: JJanmark< Radios Årbog 1982 .

produktion , som i 198 1 var o~ 1 233 ud af' 2 . 096 første gangsproduk t ioner .
Kilde .: Danmarks Radios Årbog 1982
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Diagrammet viser de enkelte afdelingers procentvise
andel . af egenproduktion , set i forhold til den enkelte afdelings produktion.
Kilde.: Danmarks Radios Årbog 1982 .

egenproduktion, og har her bemærket, hvor lav en egenproduktion underholdningsafdelingen, kultur- og teaterafdelingen :1ar i forhold til aktualitetsafdelingen •
Det skyldes dels, at en udenlandsk indkøbt serie er 100
gange billigere end dansk produceret film eller serie,
målt i pris pr. minut.
nings. 15).

(Dansk Massekommunikationsforsk-

For at sætte tal på kan det nævnes, at de

mest købte shows og kriminalfilm i 1979, kostede 14.580
kr. i timen, og at 1 time Dansk produceret TV-dramatik
kostede 1.500.000 kr.
Oplysninger for graferne vil senere blive brugt til en
sammenligning, mellem de forskellige forslags egenproduktion og Danmarks Radio. Det skal bemærkes, at udsendelsesredaktionens (Næste Uges TV og øvrige programpræsentation} stof hører under programdirektøren.
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reglerne. Hvis radiorådets politikere skiftes ud,
eller· hvis blot flertal l et i rådet æn dres , sl kan de

Danmarks Radios opgaver er i loven bestemt i

formåls-

paragraffen, § 7, hvor der står , at programvirksomhed

bestemme, at nu ska l de ord , der står ·i

formå l et ,

tolkes på en he l anden måde,

ska l omfatte nyhedsformidli ng , oplysning, underholdning og kunst, bestemt ti l modtagelse af a l menheden.

Selv om formu l eri ngen i l oven er bre d og genere l, er

Vi dere er det nævnt, at der ska l lægges afgørende

alt ikke tilladt . Hvis en film f.eks. indeholde r fas-

vægt på hensynet til informat i ons- og ytringsfriheden

cistiske holdninger , som k l art kommer frem , v i l den

samt tilstræbes den størst mu l ige alsidighed.

næppe b l ive t il ladt ud s end t.

(Friis , Tv- analyse ,1 976 ).

For det første kræves det altså, at programvirksom-

Da radiorådet mest af alt er politisk sammensat er

heden skal indeholde en række a l mene programområder,

alsidighedsbegrebet efterhånden blevet l ig med poli-

der tilsammen må siges at indeholde nogenlunde alt ,

tisk spredning i programvirksomheden . Dette træder

hvad radio og TV som massemedier kan dække . For det

særligt frem i de sidste mange års - siden mid t i Go'

andet kræves dette udført således, at der ikke lægges

erne - mange debatter om alsidigheden. Deb atter , der

begrænsninger for den fri meningsdannelse. Begge dele

både er foregåe t i Fo lketinget , radi o l ovs u dva l gene og

skal opnås gennem alsidighed. Der stilles der~or både

i radiorådet .

krav om en emnemæssig og holdningsmæssig alsidighed .
Det tematiske grundforh old i alsidighedsdebatte n, komNår det understreges i loven, at Danmarks Radio hen-

mer bl.a. til udtryk i følgende udtalelser fra Niels

vender sig til ".almenheden", så udspringer det af, at

Matthiasen og Erhard Jacobsen .

Danmarks Radio er en monopo l institution. Als i digheden
forholder sig således i denne sammenhæng ti l, hvad

Nie l s Matthiasen udta l er :

man kan forvente , at forbruger ne som helhed ønsker,
I for må l sparagraffe n, der er nævnt i første afs n it i
det t e kapitel , optræder e n række begreber , der ikke i
l oven def i neres nærmere . Det kan ikke uden v i dere
lade s i g gøre at forklare, hvad ordene nyhedsformidling , oplysn ing , underho l dn i ng, kunst m.v . vil sige.
Deres betydning er vag og generel . Loven suppleres

"RADIO OG TV ER MIDLET ' DER KAN SÆTTE VORES
LIVSFORM PÅ PRØVE , FÅ OS TIL AT TVIVLE PÅ
VOR EGEN UFEJLBARLIGHED, KAN SÆTTE DET ETABLEREDE SAMFUND I KRITISK BELYSNING OG
ÅBNE FOR NYE TANKER OG IDEER , SOM VED AT
OMSÆTTES TIL HANDLING KAN MEDVIRKE TIL DEN
GENERELLE DEMOKRATISERING AF SAMFUNDET "

imidlertid af en række reg l er - publiceringsregl erne,
Herover for p lacerer Erh ard J acobsen sig , s om hø jreDet er radiorådet , der ska l tage s t i lling til de mere

flø j ens repræse n tant, o g u dtrykker her e n var i a nt · af

gene r e lle retn ingsli nier og principper for udsen del -

de n politiske f l ø j s gr undopfatte l se ,

serne og deres i ndho l d, De t er rådet , der v u rderer ,
o m l ovens bred e formu lering overho l des. Så l e d es er

Erh ard J acobsen udta l e r:

d e t også ra di o r å de t, der beste mmer , h vord a n l ove n s
ord skal to lkes - som nævn t b l. a . ge n nem p u bl i cerings-

" DET, DEN DANSKE BEFOLKNING ER INTERESSE-
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RET I (DVS. 80-90% AF DEN) ER NOGET MED
.... NATO, HJEMMEVÆRN, LO OG ALMINDELIGE
TING, GAMMEL DANSEMUSIK OG MEGET MEGET
ANDET." (HØjberg, TV-teori og analyse,
Kbh. 1980).

Alsidighedsdiskussionen har også haft en del betydning
i forho ld til TV-2 forslagene. Mange, og deriblandt forslagsstillerne til de forskellige TV-2 forsl ag , har argumenteret for en ekstra kanal ud fra nogle betragtninger om , at den valgmulighed, der herved opstår, vi l være
en styrkelse af alsidigheden. Dette mener vi ikke nød-

De 2 forskellige varianter er i de forløbne år blev-

vendigvis er rigtigt. Hvis man vælger en organisations-

et udtrykt på forskellige måder af folketingets po-

forrn, som i sin konsekvens medfører, at størrelsen af

litikere og seer-/lytterrepræsentanter, der har haft

den enkelte prograll'~anals seertal bliver målesto kken

en stol i radiorådet. De repræsenterer dog alle det

for dens popularitet og succes, vil konkurrencen tvinge

samme grundliggende modsætningsforhold, nemlig for-

begge kanaler til at læg ge mest vægt på det programstof,

holdet mellem den opfattelse, der mener, at alsidig-

som erfaringsmæssigt har de fleste seere. Som eksempel

hed også indebærer minoritetsholdningernes adgang til

kan nævnes en udtalelse fra Niels Vinding,

Danmarks Radios programmer, og den opfattelse, der

af Kanal 77), korn med på et møde d.9/-5-83, arrangeret

(rnedskriver

mener, at alsidighed bedst udtrykkes gennem program-

af Centeret for Massekommunikationsforskning: "Vi vil

udbuddets afspejlning af seer- og lytter flertallets

qennern opinionsundersøgels er undersøge, hvilke program-

meninger.

mer der har det største seertal, og selvfølgelig sende de

(Højbjerg, s.48)

mest populære programmer".
I 1972 introducerede de borgerlige "fairness-begre-

Tager man udgangspunkt i Niels ~atthiasens definition af

bet", der formåede, at · føre alsidighedsdiskussionen

hvad alsidighed i TV er, må konkurrende TV-stationers pro-

fra et niveau til et helt andet. Nemlig fra det ni-

grammer betragtes som meget lidt alsidige.

veau, hvor alsidighed ses i

lyset af det samlede

programudbud, til enkeltudsendelses niveau, og dermed blev alsidighed forstået i betydninger:

ALT SKAL KUNNE SES/HØRES AF ALLE
Her står den stort set iåag.
Radiosrådets sammensætning har altså stor betydn ing
for, hvilke af de 2 fortolkninger af alsidighedsbegrebet, der - på grund af dette begrebs uklarhed i

Det er også meget sandsynligt, at reklamer i TV vil bety-·
de en svækkelse af alsidigheden. Her vil det være sådan,
at der meget nemt kan opstå den situation, hvor alle de
"gode sendetider", fra 20°

0

til 22°

0

,

vil blive fyldt op

med udsendelser, der har et potentielt højt seertal, for
at fastholde seerne og dermed annoncørerne. Endelig vil
store annoncører kunne præge den generelle udsendelsespolitik, som der tidligere har været eksempler på i den
skrevne presse.
Med andre ord. Får vi et TV-·2 rn~d reklamer, som vil kon-

loven - skal lægges ti l grund for Danmarks Radios

kurrere seertalsrnæssigt med Danmarks Radio, er vi havnet

programvirksomhed.

der, hvor alsidigheden er blevet "dobbelt" svækket.

Denne del af afsnittet er hovedsageligt inspireret
af Kaare Schimidt's bog " Danmarks Radio og Staten"

s . 86 - 97.

4. 7.
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begrebet skærpet, som idag kræver TV-2, bl.a. fordi Danmarks Radio·s programpolitik ikke giver plads for spe-

Det fremgår af de 15 nævnte instanser, at Danmarks Radio

cielle udsendelser. Vi mener, at når alsidighed fortolkes

har en meget hierakisk opbygning. Reelt ligger ansvaret

som, at alle udsendelser skal kunne ses/høres af alle,

hos generaldirektøren, som både er ansvarlig for Økonomien

så bevirker det en høj grad af ensartethed, såvel politisk

og programmerne i den daglige drift, og som skal stå til

som indholdsmæssigt.

ansvar overfor Radiorådet. Det er denne struktur, som
efter manges mening medfører for meget bureaukrati og som
flere af TV-2 forslagsstillerne vil gøre op med.
Et eksempel på Danmarks Radio·s bureaukrati er personaleomkostningerne, som er på 599 mill. kr. mod udsendelsesomkostningerne som er på 195 mill. kr.
Problemet med Danmarks Radio·s hieraki skyldes nok tildels,
at Danmarks Radio skal kunne stå til regnskab overfor
Radiorådet, som er politisk sammensat, og derfor svingende i sin styring. Der er store ideologiske modsætninger,
når Radiorådet skal diskutere budgetter og programpolitik.
Hvis man vil forsøge at forklare, hvorfor der er så meget
bureaukrati i Radiorådet, så skal man huske, at Danmarks
Radio ikke er nogen erhvervsvirksomhed, hvis eneste mål
er at skabe en god økonomi, men snarere har til opgave
at skabe en demokratisk informationskilde på godt og
ondt.

(TV i so·erne s. 39).

Den afdeling i Danmarks Radio, som sender mest er aktualitetsafdelingen (15,3% af sml,programudbud). Næsten alt
hvad aktualitetsafdelingen sender (84%) er egenproduktion,
hvorimod kun 7,8% af teaterafdelingens udsendelser er
egenproduktion og kun 20% af underholdningsafdelingens
udsendelser er egenproduktion. Årsagen til, at så lille
en del af teaterudsendelserne er egenproduktion er, at
det koster 100 gange så meget at sende f.eks. "Matador",
som det koster at sende "Dallas".

(TV i so· erne s. 47) •

Det samme forhold gælder før underholdningsudsendelserne.
Afsnittet om alsidighed er meget overfladisk, og det er
da heller ikke vores mening , at gå ind i en dybere
diskussion af begrebet. Snarere vil vi påpege, at det er
de samme politikere, der engang ønskede alsidigheds-

5. 0.
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slag, men snarere et oplæg til, hvordan Dansk Annon-

HVORFOR_Q!~~~-FORSLAG?

mende Tv~2 kanal.

cørforening mener, at TV-reklamer bør indgå i en kom-

5. l.

Da det i efteråret 1982 blev klart, at mediekommissionen i

5. 2.

~~IQQ~.

juni måned 1983 ville komme med en delbetænkning

omhandlende TV-2, gik forskellige interessegrupper i

Vi har redegjort for de enkelte forslag ved at split-

kridthuset for at lave et forslag til et kommende TV-2.

te dem op på nogle overordnede punkter, som vi har be-

Forslagsstillerne ønskede på denne måde at præge debat-

svaret alle de steder, hvor de var muligt.

ten - og kommissionens indstilling til Folketinget.

Denne metode har vi benyttet for umiddelbart at kunne

Vi har fået fat i 4 forslag, som var fremkommet inden

sammenligne forslagene indbyrdes og med Danmarks Radio.

d. 10. februar 1983. Det er disse 4 forslag, som vi i

Disse sammenligninger er nødvendige for senere analyse

det følgende vil redegøre for med henblik på en senere

6g stillingtagen til de enkelte forslag - bl.a. hvis

analyse af samme og af hele TV-2 spørgsmålet i øvrigt.

forslaget skal bruges som et alternativ til Danmarks
Radio.

De 4 forslag er kommet fra:
FORSLAGSSTILLER

NAVN

Vi har iØvrigt erfaret, at der er fremkommet endnu et
DATO FOR
FREMSÆTTELSE

1. KØbenhavnske Dagblades Samråd

1'.VIS-TV

01.12.82

2. Filmbranchen

DET ÅBNE TV

01.02.83

3. Erik Oksen m.fl.

KANAL 77

09.02.83

4. Dansk Annoncørforening.

TV-REKLAME,
RADIOREKLAME,
MONOPOLET OG
ERHVERVSLIVET.

01.01.83

TV-2 forslag, og at KANAL 77 har lavet enkelte korrektioner i deres forslag. Af tidsmæssige grunde har vi
ikke medtaget disse.
På næste side bringer vi et skema, der viser de enkel-

Forslag 2, 3 og 4 er decideret lavet med henblik på en
folketingsbeslutning om at sætte et TV-2 projekt igang,
hvorimod forslag 1 er lavet med henblik på de lokale radio og TV forsøg, der allerede er givet tilladelse til.
Ideen med AVIS-TV er at gøre sig nogle erfaringer på
lokalt plan, som så kan overføres til landsplan på et
senere tidspunkt. Vi har derfor valgt at tage dette
forslag med uden iøvrigt at gå ind i problematikken omkring lokal TV.
Dansk Annoncørforenings forslag er ikke et færdigt for-

te forslags meninger på forskellige punkter.
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Sammenfatning af
de

4

AVIS - TV

DET ÅBNE TV

KANAL 77

ANNONCØRFORENINGEN

TV-2 forslag.
Organ i seres som en
b lad virkso mh ed ,
Adski ll else mellem
redaktion og reklamer

Struktur og styring

Aktieselskab ,
endelig organisati on
fastlægges senere .

Koncessionere: aktie- Aktieselskab,
se l skab .
Vil undgå tung over Meget lidt fast pe r bygning og bureaukrati ,
sonale .

Programudbud

Løbende nyheder hele
dagen,
2 film pr. aften
indkøbt " udefra " ,

40% u denlandsk pro duceret , 60% da ns k.
Programmæs sigt sam mensat so m DR.

Ensidigt prograr.iudbud,

Bredde i programtil De r siges intet om
bud og dybdeborende
alsidighed i forslaget .
programmer, som i kke
er beregnet for al le.

Der l ægges ikke væ gt
på bevare l se af
dan sk kultur,

De mener, at de kan
Ønsker at insp~rere
b live en markant for- dansk · kulturliv.
nyelse, p.gr , de
Lav ege npro duktion .
mange danske uds.

Anlægsomkostninger
kr. 15 . 400, 000 .
Driftsudgifter for 1- 3
år k r. 30 , 000 ,00 0 pr,
år.

Arlige driftsudgifter Financieres vis reklame
k r , 575 mill.
og a ktiekapita l ,
380 mi ll til program .
195 mill til adm,

Financieres via
reklamer ,

Reklamer/licens

Betalings-TV, uden
reklamer ,
Pri s ca . kr . 61,~ pr .
mån ed .

Ja til r eklamer .
Betalings-TV kr .
960 ,- pr . år.
Ne j ti l licens ,
Der kan suppleres med
rek l amer .

Ja t i l r eklame r ,
Nej t il licen s .

Anvendt teknik

Betalings - TV med
fj ernstyret åbning og
lukning og descramb l er

Transmi ss i o ns teknik De r siges ikke, hv il ker
ken varetages af P&T . teknik man vil benytte ,
Opsætning af 16 se nde master .

Alsidighed

Dansk kultur

Øk onomi

Hovedparten af pr ogram merne produceres " ude 11.
Snævert programudbud ,

Der siges inte t
programudbud.

-

-

-

om
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AVIS-TV.

andre personers og gruppers forslag.

6. 1.

INDLEDNING.

6. 3.

FORSLAGSSTILLERNES_MALSÆTNING.

Avis -TV anser sig selv for at være et realistisk for-

"At lave lokal-TV/TV-2 med vægt på at være det do-

slag, idet de mener at hvile på et politisk forsvar-

minerende menings- og nyhedsformidlende medie, hvori

ligt grundlag, fordi:

også andre skal kunne komme til orde."

1. "Der er tale om abonnement financiering - ikke

"Med et kvalitets niveau som Danmarks Radio, og uden
reklame og sponsorvirksomhed." (Avis-TV s. 39)

reklame.
2. Der er tale om alle Hovedstadens dagblade - ikke
kun . et enkel t bladhus.

6 . 4. 0.

EQ~~~k•

6. 4. 1.

STRUKTUR_Q§_STYRING.

3. Udsendelserne skabes af dagblade, som har en
tradition for l Ødig nyheds- og meningsformidling,
der er længere end folkestyrets.
4. Der skabes plads til, at andre kan komme til orde,
hvis de ønsker det."

(Kilde: Avis-TV s. 3 og 4)

Aktieselskab, hvor hver avis tegner aktier i forhold
til tonsvægt pepirforbrug eller kontrolleret hverdagsoplag.

De KØbenhanvske Dagblades Samråd består af følgende
dagblade:
Politiken.
Berlingske Tidende.
Information.
Aktuelt .
Børsen
Kristeligt Dagblad.
Land og Folk.
Vi forestiller os , at den primære intention med forslaget er at sikre sig indflydelse på de nye medier.

6.2.

Nedenfor bringer vi de enkelte dagblades kontrollerede
hverdagsoplag og deres procentvise andel af det samle-

~!?IQBH; ,

de hverdagsoplag. Tallene er fra 1. halvår 1982.
Aktuelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.943
Berlingske Tidende ........ 117.113
B.T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.761
Børsen •...••• .• ..•.•. . .... 34.776
Ekstra Bladet . .•.......... 249.069
Information •............•. 38.836
Kristelig Dagblad ......... 19.193
Land og Folk ...•... . ..•... 9.483
Politiken .. • .............. 141.268

ex ••.... 6,7
ex •..... 13,3
ex ...... 24,3
ex ...... 3,9
ex ...... 28,2
ex .... .. 4,4
ex .•.... 2,2
ex .....• 1,1
ex ...... 15,9

%

%
%

%

%
%
%
%
%

(Kilde Avis-TV side 29).
Redaktionel og forretningsmæssig frihed som den gælder

KØbenhavnske Dagblades Samråd har ikke på noget tid-

for dagbladene iøvrigt, således, at de enkelte dagbla-

ligere tidspunkt stil le t et konkret TV-2 forslag. Og

des opfattelse ikke kan blive et diktat (s. 29). Den

der hersker idag uenighed dagbladene imellem om,

øverste ledelsesstruktur mener man, kan blive et per-

hvorvidt et sådant TV-2 ledet af dagbladene vil være

sonspørgsmål. Man kunne forestille sig f.x. en pro-

en god ide. Specielt er mindre dagblade som Land og

gramdirektør med en ansvarshavende chefredaktør rettig-

Folk, Kristeligt Dagblad og Information bange for

heder og en administrerende direktør - eller begge stil-

at blive tromlet af de større bladhuse.

linger slået sammen til een (s.

30).

Dagbladene har altså ikke tidligere stillet forslag,
men de har altid siddet i

baghånden og kommenteret

Det står imidlertid klart, at det Berlingske Hus vi l
have 37 ,6 % af aktiekapitalen og Politikens Hus vil
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have 44,l % af denne, og dermed indflydelse af samme

Man lægger stor vægt på lokale nyheder for Københavns

størelsesorden.

området, som dækker ca 600.000 husstande, men ønsker

Disse 2 store bladhuse vil altså suverænt kunne bestem-

også at udsende udenlandske nyheder.

me såvel valg af programdirektør som valg af admini-

Udenlandske nyheder indkøbes billigt fra CNN (Cable

sterende direktør, og de vil dermed få den afgørende

News Network) fra Turner Broadcasting, der har tilbudt

indflydelse på både den redaktionelle og forretnings-

sig som gratis leverandør af nyheder i en periode sva-

mæssige linie.

rende til dagbladenes forsøgsperiode (s. 9).

Man understreger, at organisationen først lægges fast

Spillefilmene skal ikke være egenproduktion. Disse vil

senere, når programudbud er drøftet nøjere, og når man

istedet blive indkøbt som filmrettigheder. Der ønskes

ved i hvilket omfang, det kan lade sig gøre at trække

ikke oprettet nye studier "ude i byen" her i Danmark.

på eksisterende ressourcer.

Man vil købe allerede færdige film, de kan så være
svenske, dahske eller amerikanske alt efter kvalitet og

Forslag til organisering:

pris (s. 15 og 16).
Disse overordnede betragtninger ligger ikke endeligt
færdige, men uanset hvad der sker, så er det ønsket
at opnå et stort seertal ved relativt beskedne produktionsomkostninger (s. 7).
AVIS-TVs forslag til fordeling af tid og til programudbud, samt en samme nligning med Danmarks Radio:

.,

1iiLOKAL TV & R:

VESTEGN EN

KØBENHAVNS KRISTNE RAD I 0
AOF

I HOVEDSTADEN

DI STR I Y.TSBLADEtlES SAMMENSL,
FOREN,

T,

EKSP.

KOMMUNIKAT.

00.SO~RE LEV,

1

iLXT,

( I 0VR,)

SOFTWARE LEV, FILWSAT

ae

""
..,

~
:c
u

z

""
..,
..,
...I

PGM, AFV, 11•·

KL.

DANMARKS RAD I 0

AVIS-TV

PGM,AFV.2

i1

MEDARB 1 ,1
MEDARB _2

~r~~/V

1

OPERATØR
',I
•

. i

...
ae

6
7
8
9

• MORGENNYHEDER
_MllD PRESSEN
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6. 4. 2.

PROGRAMUDBUD.

Hver aften sendes 2 film. En spillefilm og en informerende og underholdende kortfilm. Disse film skal genudsendes, således at der kun skal købes 10 spillefilm

"F ORSTADSNYT."

20

"FRA RÅDSTUEN"

minutters va-

GENUDSENDELSER

AVIS-TV TEKST
B0RNEUD_SE_NDE~SE
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SPILLEFILM

TV-AV.I SEN

I

PROV I NSPROGRAH

21
SPILLEFILM 11

KULTURPROGRAM
MUSIKPROGRAM
TV AV I SEN

23
20

righed. Nyheder sendes både som TV-tekst og studiesendt
TV-avis (s. 9).

"HOVEDSTADEN"

22

og 10 kortfilm hver måned (s. 15).
Nyhedsudsendelserne skal være af 15 -

1~
15
16
17
18
19

1

2~

1
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2

NYHEDER

,
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Ifølge en kilde i Politikens Hus, som ønsker at være
anonym (idet "jeg gerne vil, forblive i de n danske
bladverden"), er ideen med AVIS-TV at få præsentere t
så mange nyheder som muligt på en relativ overfladisk
måde . Idet man på denne må de vil anspore folk til at
kØbe aviser for at få en grundigere information om de
emner, der måtte lyde spændende og i nteressante.
6. 4. 3.

DANSK_KULTUR.

Dette område behandles overhovedet ikke i Avis-TV's
forslag.

6.4.5.

3.

Kr.

Anlægsomkostninger ialt
Driftsudgifter ialt

30.357.000 Kr.

Udgifter ialt

30.357.000 Kr.

0

Indtægter for 140.000 abonnenter= 77.350.000 Kr.
Tallene for abonnenttilgangen mener man er realistiske set i forhold til AVIS-TV's dækningsområde på
600.000 husstande.

ALSIDIGHED.

Avis-TV er klart adskilt mellem nyheder og spillefilm,
hvor vægten klart er lagt på nyheder gennem en dags
sendetid. Sendetiden vil blive langt større end for
Danmarks Radio, men alsidigheden (her defineret som
varieret udbud af programmer) vil blive langt ringere,
hvilket nok også må ses på baggrund af den relativt
lave licens.

6.4 . 4.

År

6. 4.6.

REKLAMERLLICENS.

Der skal ikke sendes reklame eller "sponso.r" indslag.
Istedet ønsker man en abonnementsordning. Ordningen
skal fungere således, at hver abonnent skal have tilsluttet en converter eller decoder og en speciel antenne (se bilag
), som enten skal skaffes ved kØb
eller leje.
Ordningen kan organiseres således:
1. Månedsabonnement for udsendelserne.

2. KØb eller leje af teknisk udstyr (converter og speciel antenne, som hovedparten af seerne kan anvende (s. 21)).

~~Q~Q~!-

År 1.

Anlægsomkostninger ialt
Driftsudgifter ialt

15.400.000 kr.

Udgifter ialt

40.817.000 kr.

25.417.000 kr.

Indtægter for 22.000 abonnenter= 5.430.000 Kr.
År 2.

Anlægsomkostninger ialt
Driftsudgifter ialt

0 kr.
26.482.000 kr.

Udgifter ialt

26.482.000 kr.

Indtægter for 65.000 abonnenter= 32.200.000 Kr.

Abonnementspris: 61 kr pr. måned incl. moms (s. 22).
Anskaffelsespris for teknisk udstyr kr. 1200,- eller
leje pr. måned kr, 30,-.
6. 4. 7.

ANVENDT_ TEKNIK.

Ved mange kanaler er kabler den eneste måde. Ved 1 til
5 kanaler kommer STV (Subscriber TV) på tale. STV er
et system, hvor der via en UHF sender transmitteres
et forvrænget billede gennem æteren til ,alle, som har
en modtager, der ligger indenfor senderens kapacitets- ·
område. For at kunne modtage billedet klart må hver
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modtager anskaffe en converter. STV systemet kan ud-
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men, førend der kommer et specielt signal fra TV-sta-

bygges til kabel-system, hvis det skulle blive nødven-

tionen. Modtages en anden kode, så lukkes der simpelt-

digt (s. 26-27).

hen ikke op for descrambleren. Man kan ogs_å _ gøre noget

Der skelnes iøvrigt mellem AVIS-TV tekst og Teletekst.

andet. Man kan give alle de abonnenter, der har betalt,

AVIS-TV tekst er et envejs informationssystem, hvor

en fælles kode, og derigennem kun udsende signalerne

man som det normale TV-signal udsender automatisk

til de abonnenter, der har betalt.

skiftende billedsider, der indeholder tekst og/eller

AVIS-TV nævner iøvrigt ogs å andre måder, hvorpå man

grafik. En speciel AVIS-TV tekst decoder er ikke nØd-

kan kode descramblerne, men det vil blive alt for om-

vendig, da systemet er umiddelbart tilgængeligt for

fattende at komme ind på det her.

de tilsluttede abonnenter (s. 41).
Teletekst er også et envejs informationssystem, hvor

6.5.

DEL KONKLUSION.

man benytter overskydende plads i det almindelige TVsignal til at udsende billedsider , der indeholder

Da det er AVIS-TVs hensigt, at hver avis skal tegne

tekst og/eller grafik, som modtageren vælger imellem.

aktier i

forhold til tonsvægt papirforbrug eller kon-

trolleret hverdags oplag, er det ikke vanskeligt at
Teletekst udsendes i 1983 af tysk, svensk og dansk TV.
En speciel teletekst-decoder er nødvendig for gengivelsen af teletekst-billederne. En decoder kan ikke
indbygges i ældre TV-apparater, hvorfor det er nødvendigt, hvis mennesker med et ældre TV-apparat ønsker
at modtage teletekst, at anskaffe et nyt TV og en decoder (en sådan decoder koster ca. 2000 kr+ montering. AVIS-TV s. 42).

forestille sig de store avisers altdominerende rolle
f.x. i forbindelse med programplanlægning, redaktionel linie og i ledelsesmæssige sammenhænge. AVIS-TV
siger dog, at de enkelte dagblades opfattelse ikke
kan blive et diktat, men i bestyrelsesrnæssige sammenhænge kan der meget let vise sig en helt anden virkelighed, når beslutningerne skal tages. Politiken og
Berlingske (hvis de ellers kan blive enige) har til-

Udover den allerede nævnte teknik, taler man også om

sammen mere end 80 % af aktierne, og har derfor også

betalings-TV med fjernstyret åbning og lukning af en

flertal i ledelsesmæssige og bestyrelsesrnæssige sam-

descra.mbler. Det udsendte signal er forvrænget (scramb-

menhænge.

let) af TV-stationen. Det er derfor nødvendigt for modtageren at have en descrambler, hvis modtageren ønsker
at se programmerne uden forvrængning. Descrambleren
vil kunne udlejes af betalings-TV firmaet. Apparatet
er på størrelse med en stor flad madkasse - og elektronikken i denn kasse vil altså få stregerne på skær~
men til at forsvinde - og billedet t _i l at stå klart
frem. Descrambleren kan altså "suge stregerne væk" eller skabe såkaldte "anti-streger". Hver descrambler
kan udformes med en individuel kode , som abonnenten
hverken behøver eller skal kende. Descrambleren kan så
kodes, således at den ikke fjerner stregerne fra skær-

Vores anonyme kilde i Politikens Hus var ikke bange
for objektivitetens tilsidesættelse i

forbindelse med

AVIS-TV (objektivitet skal her forstås som alle meningers tilstedeværelse.). Han mente, at Danmarks Radio i
TV-1 havde en grundlæggende socialdemokratisk/socialistisk holdning i øjeblikket, som de efter al sandsynlighed ville fastholde. Det har altid været sådan, at
de audio/visuelle medier var overvejende socialdemokratiske, og de skrevne medier var borgerlige. Vores
kilde mente i forlængelse af dette, at et borgerligt
TV-2 ville være en udvidelse af ytringsfriheden, idet
der ville komme "ligevægt" i holdningerne i radio/TV
medierne.

*73*
Såfremt man er af den opfattelse, at Danmarks Radio
ikke er socialdemokratisk - eller på ingen måde venstreorienteret, så kan AVIS-TV forslaget godt virke
lidt betænkeligt, idet det uden tvivl vil formidle en
betydelig mere borgerlig holdning, end den der i Øjeblikket formidles i Radio og TV.
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Det skal endvidere nævnes, at betalings-TV efter al
sandsynlighed ikke er rentabelt. Frands Mortensen
(medieforsker og medlem af mediekommissionen) har
for nylig udtalt, at der i det amerikanske tidsskrift
"Fortune", april 1983 var en artikel, der beskri v er
forholdene omkring betalings-TV i USA. Der _har -

En sådan kanal vil for alvor gøre det svært for ven-

ifølge Frands Mortensen

strefløjen at komme til orde, da man vel ikke skal

kel - tidligere været mange betalings-TV stationer

forvente en venstredrejning i den eksisterende kanal.

i USA, men idag er der kun 2 tilbage. Der er på grund-

og dermed også denne arti-

Tværtimod kunne man forestille sig, at en alternativ,

lag af disse oplysninger·meget tvivl om det kan være

mere borgerlig kanal ville blive brugt i Radiorådet,

rentabelt for Avis-TV at bruge dette system. Det skul-

når der skal tales objektivitet og alsidighed.

le være meget mærkeligt om dette system kan bruges :.i

I forhold til deres programudbud synes vi, at de er u-

et lille land - og dermed med et lille seergrundlag,

forholdsmæssige dyre. Licensen anslås til at blive 61

når det tilsyneladende ikke er Økonomisk rentabelt i

kr. om måneden incl. _moms. Det giver en årlig licens

et land med stort seergrundlag, USA.

på 732 kr. Her kan man til sanunenligning nævne, at

Avis-TV har tænkt sig at sende ca. 14\ times nyheder

Danmarks Radio tager ·1080 kr årligt - både for farve-

hver dag, hvoraf de 5 timer er afsat til avis-tekst.

TV og radio.( Prisen er pr. 1.4.83). For disse penge

Fra klokken ca. 19.30 til 24.00 vil der blive vist 2

fik Danmarks Radios lyttere og seere 7 timers daglig

film. Det bedste, der kan siges om dette programud-

TV og 42 timers daglig radio. Danmarks Radio må også

bud, er, at der vil være en meget omfattende

siges at have et langt mere udbygget og varieret pro-

nyhedsformidling • til seerne dagen igennem. Denne ny-

gramudbud, end det som AVIS-TV lægger op til.

hedsformidling mener vi dog kunne være gjort bedre,

Dertil kommer en tillægsudgift på 30 kr om måneden for

end tænkt. F.x. undrer vi os meget over, at den rol-

leje af decoder og antenne - eller en engangsudgift på

le aviser normalt har, som bred samfundsorienterer og

1200 kr.

-debatør, ikke overføres på deres programudbud. Her

AVIS-TVs Økonomiske beregninger er anlagt med henblik
på lokal-TV for ca. 600.000 husstande i det storkøbenhavnske område, hvis alle tilsluttes. De regner derfor med, at abonnements prisen vil blive langt billigere, hvis de en .dag får lov til at blive en landsdækkende station. IØvrigt er det vigtigt at bemærke, at
AVIS-TV regner med 30 kr om måneden i leje for decoder

tænkes bl.a. på kronikker og kulturelle debatter. På
dette punkt kunne de ellers have tilført TV nogle inspirende og udviklende sider, og fået større alsidighed i programudvalget. Desuden finder vi Avis-TV's
plan om morgennyheder mellem kl. 7.00 og 8.00 direkte dårlig, da perspektivet i en sådan udsendelse kan
være, at folk meget let med tiden foretrækker at sige "god morgen" til TV, istedet for til hinanden.

og antenne. Hertil skal det bemærkes, at det nok er meget lavt sat, da Mediekommissionen (Mediekommissionens

Med hensyn til de 2 aftenfilm er det vanskeligt at

delbetænkning nr. 4, side 44) siger, at udenlandske er-

gennemskue, hvilke udvælgelseskriterier Avis-TV vil

faringer viser, at det koster ca. 100 kr i leje om må-

bruge, da de ikke klart trækker en eller anden græn-.

neden - og det er kun for decoderen.

se, eller anlægger en form for etisk linie. Vi synes,
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7 . 0.

DET ABNE TV .

7 .1.

INDLEDNING.

at der er stor forskel på en film som "The Godfather",
og en eller anden amerikansk dåselatter serie, og synes derfor Avis-TV burde have taget klarere stilling
til dette spørgsmål. Avis-TV nævner Danmarks Radio som

Det åbne TV fastslår: "at oprettelsen af et dansk

kvalitetskriterium, men tager ikke yderligere stil-

TV-2 kun har mening, hvis det fører til en markant

ling til, hvad Danmarks Radio sender af dårlige ting,
og hvad de sender af gode ting.

programmer. Det må være perspektivet

Argumentet for et dansk TV-2 er ofte, at der skal væ-

som de europæiske TV-satelitter, video-markedets

forøgelse af kvalitetsprægede, danskproducerede TV-

i

den udfordring,

re en dansk modvægt til satelitternes kulturstrøm o-

udvidelse og andre former for TV-tilbud i de kommende

ver Danmark. En modvægt mere end Danmarks Radio kan

år stiller os overfor. At besvare denne udfordring

tilbyde. Dette argument kan Avis-TV ikke imødegå med

med en anden fjernsynskanal, der hovedsageligt sender

det ensidige programudbud de udviser. Også som alter-

billigt indkøbte udenlandske programmer, vi l være

nativ til Danmarks Radio, er Avis-TV's programudbud

meningsløst." (Det Åbne TV s. 3)

for ensidigt, da de kun ønsker at konkurrere på film

Desuden bemærker de, at en ny kanal må oprettes selv-

og nyheder. Her står Danmarks Radio trods alt langt

stændigt fra Danmarks Radio, fordi man kun på denne

stærkere f.x. med hensyn til kultur-, musik- og aktualitetsudsendelser.

måde vil kunne bruge nye ressourcer.

De 2 spille film om aftenen, vil efter al sandsynlighed blive udenlandske spillefilm, da de er klart billigere i indkøb end dansk-producerede film. Nu er aftenen jo dagens vigtigste TV-kigger tidspunkt, og skal

Endelig opfordrer de til en meget snarlig debat i
Folketinget, således, at man allerede inden udgangen
af 19B3 kan få vedtaget de nødvendige lovændringer.
Bag overskriften "Filmbranchen" gemmer sig:
Foreningen Danske Film

seerne have en chance for at vælge noget dansk, har

Foreningen af danske filmprodmcenter

de kun Danmarks Radio (når de altså sender danske ud-

Fil.marbejderforeningen FAF

sendelser) som alternativ til satelitterne og TV-2,

Sammenslutningen af danske filminstruktører

hvis det kommende TV-2 kommer til at ligne Avis-TV's
forslag.

Sammenslutningen af danske video- og kortfilmproducenter
Det er klart , at det for filmbranchen drejer sig om
· at skabe/udvide markedet for danske film. Erik Crone
fra Crone Film sagde da osse

i et telefoninterview,

at "det væsentligste for filmbranchen har været at
fremkomme med et forsla g, der tager udgangspunkt i
de filmtraditioner/det samarbejde, som har existeret
i Danmark siden det levende billede blev opfundet."

7.2.

~!~IQ~!~-

Som repræsentant for filmbranchen har vi haft kontakt
med Erik Crone fra Crone Film. Han fortalte bl.a.,
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at årsagen til, at filmselskaberne ikke på et langt
tidligere tidspunkt har stillet forslag til TV-2
med dem selv som de toneangivende er, at de indtil
et stykke ind i 70-erne betragtede TV som deres
konkurrent, "det var TV, der tømte biograferne", de
så meget hellere TV nedlagt end udvidet • .
Om årsagen til at filmselskaberne så netop i 1982
vælger at lave et TV-2 forslag skriver Erik Crøne i
svaret på et brev, vi har sendt til ham: "I hele
debatten er der meget få, der har diskuteret hvor
alle disse pragtfulde programmer, der er meget bedre
end Danmarks Radio-s og som straks blev morsommere
og mere underholdende, hvis bare de var reklamefinancierede, kom fra.
Man kan selvfølgelig købe dem i udlandet. Men hvorfor
i alverden skal vi så lave et TV-2 i Danmark.
Man må gå ud fra, at hvilket forslag man end tegner
sig for, snal der produceres en del danske programmer. I den forbindelse har vi ydmygt peget på os
selv som mulige leverandører, og som en branche, man
måske naturligt kunne pege på, såfremt det danske
samfund har råd til -og kulturpolitisk finder det
fornuftigt- at etablere et TV-2."
Desuden har Erik Crone telefonisk givet udtryk for,
at man fandt den politiske holdning !Øjeblikket var
positivt indstillet, og at de udenlandske satelitter
tvang Danmark til en hurtig stil_lingtagen.

7.3 .

F0RSLAGSSTILLERNES_MALSÆTNING.

At oprette et TV-2 totalt uafhængigt af Danmarks Radio,
som indholdsmæssigt og kvalitativt bliver et reelt
alternativ til DR. Indholdet ønskes hovedsageligt at
bestå af kvalitetsprægede dansk-producerede programmer, som skal være fleksibelt og bredt sammensat.
Struktur og programmæssigt er de sammenlignelige med
Channel 4 i England. Se bilag 8
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7. 4. 0.
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7. 4. l.

STRUKTUR_Q§_STYRING.

Da man, bortset fra 182 timer, som tænkes brugt til
programpræsentation, ønsker at købe udsendelser ved
faste løbende kontrakter igennem enkeltstående enterpriser eller ved indkøb af allerde producerede
programmer eller film vil der være meget lidt fastansat personale. (s.4.)
TV-2 oprettes som et koncessioneret aktieselskab,
hvori der indskydes såvel offentlige som private midler. Startkapitalen vurderes til omkring 300 mill.
kr. Den selvejende institution får tilført en
kapital på f.eks. 100 mill. kr. i form af en engangsbevilling fra det offentlige, som det indskyder i
aktieselskabet. De resterende 200 mill. kr. fremskaffes ved udstedelse af aktier og ved optagelse af
lån. Potentielle aktieoplØbere ser man i de ·
mennesker, som i forvejen har økonomiske interesser
i TV-2. Det overvejes dog, om den selvejende
institution på længere sigt skulle være forpligtet
til at opkøbe de private aktier, således at TV-2
på længere sigt udelukkende blev ejet af den selvstændige institution. (s.29)
Man mener, at den selvejende institutions bestyrelse bør bestå af nogle fremtr~dende jurister og personer med kendskab til de områder, som et TV-2 vil
få særlig berøring med.
Formanden kunne eksempelvis være en højesteretsdommer, mens de øvrige medlemmer kunne vælges blandt
personer, der repræsenterer Økonomiske, tekniske og
kulturelle erfaringer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skulle kun kunne sidde for et begrænset antal
år (s. 28).
I TV-2 aktieselskabet vil bestyrelsesposterne blive
fordelt med 1/3 til den selvejende institution, som
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bliver oprettet som led i Folketingets vedtagelse af

LEl)ELSESSTIWKTVR

en lov om TV-2, 1/3 til medarbejderne og 1/3 til
private aktionærer (s. 29).
Derudover ansættes en generaldirektør, en programdirektør, en Økonomisk direktør, en juridisk
direktør, 15 programredaktører og 30 konsulenter,
2 for hver programredaktør. Aktieselskabsbestyrelsen skal ansætte selskabets direktion. Denne direktion skal bestå af generaldirektøren, programdirekt øren, den Økonomiske direktør og den juridiske
direktør (s. 30)
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Det Åbne TV mener, at man bør være underkastet en

AKTJoN,<l{E./?.

offentlig indsigt i, om programvirksomheden er i
overensstemmelse med lovgivningen. Til at varetage
den offentlige indsigt bør der nedsættes et tilsynsråd bestående af forholdsvis få personligheder.

t,.ENl:.RN.·
0/REJmJIR.

pfqJGRNf•
0/l(f!f(J1Jl/f,

ØKoNoHISI<
OtR.E~

:lvKIPISK.
PIRUr,11(

"Tilsynsrådets virksomhed bør af principielle
grunde foregå i offentlighed." (s. 28)
Dette tilsynsråd skal nedsættes helt uafhængigt af
den selvejende institution og aktieselskabet, og
være med tidsbegrænset medlernsskab. Dette tilsynsråd
foreslår man s~al bestå at forholdsvis få kultur- _
personligheder (s. 28).
Se iØvrigt næste side.

PKO(;l(.Af'IPRODUCENTER I HELE I.ANDET LEVERER UDSE/YDELSER 17L T'V2.
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7. 4. 2.

PROGRAMUOBUO.

Det Åbne TV vil ikke have anden egenproduktion end
de korte indslag, der præsenterer programmerne.
"Alle egenlige programmer skal bestilles udefra i
form af enterpriser" (s. 9)
Man regner med at sende 30 timer ugentlig med~
times præsentation pr. dag (s. 11).
Sendetiden vil procentvis fordele sig således:
fiction
dokumentar
undervisning
sport
musik
nyhedsstof
underholdning
bØrneprograromer

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
12~%
12~%
25 %

De udenlandsk producerede programmer udgør 40 % af
sendefladen, mens dansk producerede udgør 6 0 %• "Af
de 60 % danske prograromer · ventes 75 % at være præproducerede, mens 25 % er direkte transmissioner.
Dog regnes med den modsatte fordeling for sporten."
(s. 18)
7. 4. 3.

ALSIDIGHED.

"TV-2 bØr arbejde efter en formåls;;,aragraf, der ligesom formålsparagraffen i den nuværende radiolov fastslår forpligtelsen overfor alsidighed, respekt for
ytringsfrihed og bredde i programtilbud" (s.: 15).

tidsrum. Selvfølgelig skal TV-2 føle sig forpligtet
overfor alle seere - men ikke på een gang og ikke i
forbindelse med hver udsendelse" (s. 15).
Som eksempel herpå nævnes temaaftner og længere, mere
dybdegående programmer.
7 . 4.4.

DANSK_KULTUR.

Det Åbne TV ønsker at være opsøgende c•g inspirerende
udadtil ved at gøre brug af de kunstneriske ressourcer, som eksisterer i Danmark, herunder især filmbranchen, og ikke blot ved at vælge imellem allerede
eksisterende tilbud på markedet (s. 16).
Omvendt vil man også være åben for ideer og impulser
udefra, hvor man vil lade forfattere, instruktører,
filmproducenter osv. selv komme med forslag til
udsendelser.
I fald en kombination lykkes, mener de, at TV-2~s
programvirksomhed vil blive en markant fornyelse
indenfor dansk kulturliv.

7.4.5

~~Q~Q~l -

Da det Åbne TV er meget forskelligt fra Danmarks
Radio i struktur og programvirksomhed, er de ikke
umiddelbart sammenlignelige, men for at gøre det
muligt at lave et sammenligningsgrundlag er deres
udkast til et driftsbudget lavet udfra en traditionel
opbygning.

"Vigtigt i denne forbindelse er et opgør med forestillingen om, at pro·g rammerne nødvendigvis skal
udformes sådan, at de med interesse kan ses af
tre millioner danskere på een gang" (s. 15).

De årlige driftsudgifter anslås til 575 mill. kr.,
hvoraf 380 mill. kr. går til programvirksomhed, og
195 mill. kr. går til programpræsentation, markedsføring, administration, afgifter til Post og Telegrafvæsenet, forrentning og afdrag på den investerede
kapital samt diverse, herunder nyinvesteringer (s. 18).

"Alsidighed skal ikke måles udfra den enkelte udsendelse eller den enkelte aften, men -over et længere

Der regnes med 3 års opstart fra godkendelse og etablering af selskabet. Personaleomkostninger vil være
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mindre det første år, mens der regnes med fuldt per-

7.4.6.
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sonale det sidste (s. 39).
"De n mest naturlige indtægtskilde for et TV-2 vil

F ølgende invest e r ingsbudget kan herefter opst ill es;
Gager

være en abonnementsordning.

10.000.000,-

Der kan suppl e res med reklameindtægter , hvis et

2. år

25.000.000,-

politisk flertal ønsker det, men et sådant supplement

3. år

25.000.000,-

e r ikke nødvendigt for projektets virkeliggørelse"

I. år

60.000.000

Hvis abonnement bliver eneste indtægtskilde vil det

Public ity & Abonnement
I. år
2. år

2.000 .000,-

3. år

12.000.000,-

komme til at koste 960,- kr. årligt, hvis en tredie-

1. ooo.000,-

del af landets TV-modtagere blive r tilsluttet.
Hvis halvdelen tegner abonnement vil det koste
15.000.000
J0.000.000

TV-modtagerene sk a l abonnere ,,via e n decoder e ller

Afviklingsudstyr

10.000.000

converter, der bliver altså tale om et betalings-TV

Diverse

TV 2

640,- kr. årligt (s. -5).

Husleje incl . studieetabl.
Opbygning af programmer

DR IFTSBUDGET

(s. 5)

Total
F orventede indtægter:
700.000 abonne nte r a 787,-

200.000.000

Total

24)

5.000.000
300.000.000

550.900.000

7.4.7.

ANVENDT_TEKNIK.

Transmissionen af TV-2 mener man naturlig;t . kan varetages af Post- og Telegrafvæsenet. Hvis etableringen

(DR licenser pr.. jan 83: J,8 miJJ.)
C o-prod. & videresalg JO% af programmer

(s.

23.100.000
574.000.000

af t eknikken bliver P&T's opgave, vil de i løbet af
3 å r kunne have opstillet sendemaster, som dækker
70 % af husstandene. I lØbet af 5 år vil alle hus~

stande være dækket. For at kunne dække hele Danmark
kræves der opstillet 16 sendemaster til en samlet
værdi af 600 mill. kr. I forlængelse af den bærende
ide i de res forslag, ønsker de, at transmissions-

F orvent e de udgifte r:

teknikken i størst muligt omfang bliver P&T's opgave.
P rogrammer

380.000.000

For a t kunne modtage TV- 2 er det nødvendigt at hver

Programpr æsentation etc. (182 timer)

10.000.000

husstand tilslutter en converter til fjernssynsappa-

Publicity

15.000.000

ratet (s. 34-35). Denne udgift til converter skal

Administration

40.000.000

sandsynligvis betales af modtageren via abonnement

Afgift P & T

55.000.000

eller som engangsudgift, men det er kun en formodning,

F orrentning & afdrag

60.000.000

da dette ikke fremgår k lart af etablerings - eller

Diverse incl. nyinvest.

14.000.000

driftsbudgettet.

Total

574.000.000
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7.5.

DELK0NKLUSI0N.

I Det Åbne TV's indledende resum~ (s. 3) står: "Der
bør tilstræbes en struktur, som sætter selve den kreative programproduktion i centrum", og det slås flere
gange fast, at man ønsker at være et alternativ til
Danmarks Radio.
D. 9.5.83 var vi til et møde om TV-2 arrangeret af Centret for Massekommunii,kations Forskning. Her blev repræsentanten for Det Åbne TV, Ole John, spurgt om, hvad
det er, der vil gøre TV-2 nyt og anderledes. Han svare de, at det primært var en ændret struktur. Man ville
undgå Danmarks Radios bureaukratiske arbejdsgange ved
at have meget få ansatte og praktisk talt ikke selv
producere udsendelser.
Udsendelserne skal udliciteres således, at Det Abne TV
kan indkøbe programmer mange steder fra, og på den måde opnå _en stor alsidighed i programfladen.
Derudover forestiller man sig en anderledes fortolkning
af alsidighedsbegrebet, idet man ikke ønsker alsidighed i den enkelte udsendelse, men i den samlede programflade over en given periode.
Endelig nævnes den store del af _programmerne, som skal
være danskproducerede, som et væsentligt argument.
Lad os nu prøve at se på disse 4 argumenter for, at Det
Abne TV skulle blive et nyt og·spændende alternativ til
Danmarks Radio.
1. Strukturen skal være anderledes.
Det Abne TV lægger klart op til en helt anden struktur
både på det daglige plan (hvem varetager hvilke opgaver) - og på det mere overordnede plan (hvem ejer hvad,
og hvem lægger de overordnede retningslinier).
På det daglige plan regner man med kun at have få ansatte.
Nogle programredaktører og konsulenter skal styre indkøbet af programmer - der skal ikke produceres noget selvstændigt i huset (excl. præsentation af programmer).
På det mere overordnede plan søger man at undgå en pc-
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litisk styring. Hvor man i Danmarks Radio har Radiorådet vil man i Det Abne TV have en bestyrelse, som
skal bestå af fremtrædende jurister, og folk med _s ærligt kendskab til de områder, som et TV-2 vil få særlig berøring med.
Og hvor Danmarks Radio er offentligt ejet, da skal Det
Abne TV ejes af henholdsvis medarbejderne 1/3, aktieopkøberne 1/3 og den selvejende institution 1/3.
Når 2/3 af aktiekapitalen ejes af henholdsvis de private aktieopkøbere og den selvejende institution, så
kan der være en meget stor fare for, at det primært
er økonomiske interesser, der kommer til at styre kanalens programudbud m.v. Der vil være en stor del, som
primært er interesserede i, hvor stort et overskud,
Tv.-;Jcanalen giver, og som derfor vil være mindre intere~serede i kvaliteten - og man vil derfor nok meget
sjældent afsætte midler til eksperimenter. I Danmarks
Radio sidder Radiorådet som .en eller anden form for
garant\ for, at forskellige politiske holdninger kommer til orde - denne form for garanti sikres ikke i Det
Abne TVs forslag.
2. Udlicitation.
"I England er der i forbindelse med Channel 4 opstået
mange nye video- og filmproduktionsselskaber, og gamle
er blomstret op" (Det Abne TV, side 4) _.
Man må for Det Abne TV' s skyld håbe på, - uden at vi rigtigt har nogen forudsætninger for at vurdere det - at
udviklingen vil være som i England, hvis Det Abne TV
blive oprettet som TV-2 i Danmark.
Spørgsmålet er blot, om det er realistisk at tro, at et
lille land, som Danmark, kan opbyqge og tilbude rentable studier i det omfang, som Det Abne TV forestiller sig. Det er meget dyrt at fremstille film i Danmark,
og dertil kommer udgifterne til etablering af de mange nye filmstudier, som jo også skal betales via prisen for de producerede film. Da Det Abne TV og evt. Danmarks Radio vil være stort set de eneste aftagere på et
sådant marked, vil de mange filmselskaber meget hurtigt
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få problemer, hvis de ikke kan få dækket deres omkostninger - eller hvis de ikke kan få afsat langt de fleste af de film, som de producerer.
Realistisk set, så vil de fleste film nok blive bestillingsarbejder - eller udsendelser som med garanti kan
sælges. På denne måde vil det på ret kort sigt betyde,
at der allerede i produktionsledet vil blive en klar
mangel i eksperimenterende og nytænkende film. Hvem
tør lave udsendelser for bestemte målgrupper, når man
ved, at det er udsendelser, som flertallet vil se, der
opkøbes flest af.
Intentionen er altså god, men der vil opstå mange problemer, hvis ikke det ender med, at programdirektørerne bestiller alle udsendelser - og at man dermed ender
med en struktur, som minder meget om Danmarks Radio.
Det ene sted producerer man i huset - det andet sted
udenfor - men begge steder bestemmer toppen, hvad der
skal produceres.
3. Alsidighed •.
Ole John sagde på mødet, at _alsidighed skal ses på baggrund af den samlede programf·lade - og ikke i den enkel te udsendelse.
Det er Folketinget, som skal afgøre, hvilken alsidighedsfortolkning, der skal ligge til grund for Det .Åbne
TV, hvis de bliver foregangs modellen for TV-2. I Danmarks Radio er det fastlagt, at alsidigheden skal måles på baggrund af den enkelte udsendelse. Vi mener,
at det er utænkeligt, . at to TV-kanal.e r vil få forskellige fortolkningsmuligheder for alsidighed. Enten vil
Danmarks Radios fortolkning blive lavet om -eller også
vil deres regler komme til at gælde også for Det .Abne
TV.
4. Dansk produktion.
Den årlige programproduktiLon vil blive på ca. 1560 timer, hvoraf de forestiller sig, at de 60 % skal være
dansk-producerede udsendelser. Til sammenligning skal
det nævnes, at Danmarks Radio i 1981 havde en egenpro-
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duktion på 58,8 % af førstegangsudsendelserne. Konklusionen på Det Åbne Tvs intention om at producere mere
dansk TV end Danmarks Radio gør, er, at der rent kvantitativt kommer færre dansk producerede udsendelser i
Det Abne TV, end der i dag er i Danmarks Radio.
BLIVER DET ÅBNE TV SÅ ET NYT OG SPÆNDENDE ALTERNATIV?
Som det ser ud lige nu, så vil Det Abne TV på langt de
fleste områder komme til at ligne Danmarks Radio. Der
skal dygtig nytænkning til for at undgå, at Det Åbne TV
ikke snubler i økonomien, og dermed kommer til at have
en struktur - og et programudbud - præcis magen til
Danmarks Radios.
/ Det positive, der kan siges om Det Abne TV er, at to
danske kanaler med et rimeligt stort antal danske
udsendelser, vil være et stærkere alternativ til satelitterne end et TV-2 med udenlandske film.
Abonnementsprisen vil for Det Abne TV blive på 640,kr. årligt, hvis halvdelen a ·f landets TV-modtagere
bliver tilsluttet. Til sammenligning kan nævnes, at
DR's licenspris pr 1/4-83 var på 1080,- kr. For
differencen på 440-,- kr. årligt får man ca. 926
.iI timers mere TV om året, plus ca. 14.952 timers radio.
' Derved vil det Abne TV blive dyrere end Danmarks
Radio. Det Abne TV vil -, som Avis-Tv; benytte betalingsTV, problemerne ved dette er allerede nævnt i
Avis-TV's delkonklusion, og vil derfør ikke blive
gentaget her.
Det Åbne TV har tydeligvis været bevidste om, at det
g2lder om at samle mandater for sit fors~ag, de har
lagt se. bredt ud, at de, som det ser ud i Øjeblikket,
vil kunne favne alle midteI?artierne i Folketinget,
idet de på den ene side l~~ger sig op af Socialdemokratiet, når de definerer alsidighed bredere end det
i øjeblikket er tilfældet i Danmarks Radio, og på
den anden side læner sig op af højrefløjen ved f.eks.
ikke at tage afstand fra reklamer.
Deres programudbud lyder tiltalende, idet der i Øje-
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blikket - med satelitterne lige om hjørnet - er good-

8.0.

KANAL 77

8. l.

INDLEDNING
---.. -----

will overfor alt, hvad der smager af dansk kultur.
Således er det da også med dette forslag, som ifølge
Torben Krogh, som er medlem af Mediekommissionen og
Radiorådet for SF, der i øjeblikket har den største
opbakning blandt politikerne.

Kanal 77 anser sig selv for at være et realistisk
forslag, da de i modsætning til de andre forslag ikke repræsenterer snævre kapitalinteresser. De lægger
dog alligevel stor vægt på at TV-2 skal indeholdende
reklamer, da de mener at de ikke kun skal være udenlandsk tv-reklame, der får adgang til de danske dagligstuer. Personerne bag forslaget er:
1. Heini Egli (TV-producer)
2. Erik Oksen (landsretssagfører)
3. Niels Vinding (direktør)
Da Kanal 77's forslag til TV-2 mest af alt er en handlingsplan over, hvordan Kanal 77 kan etable~es som
TV-2, vil der i det følgende være en del mangler i
forhold til de andre skitserede forslag ti 1 TV-2,
især hvad angår programudbud og anvendt teknik.

8.2.

~!~!Q~g

Kanal 77 har ikke tidligere fremsat forslag til TV2, og har derfor ingen historisk baggrund.

8.3.
1. -

FORSLAGSSTILLERNES_MALSÆTNING
"At virke for en radiospredningslov, der respekterer Grundlovens§ 77 (loven om ytringsfrihed).

2. - !'At oprette og drive en TV-station under navnet
Kanal 77 finansieret gennem reklameindtægter.
3. -

"At gennemføre det i et folkeaktieselskab, hvis
overskud tilfalder et tusindtal a~· seere og aktionærer samt legater til samfundsnyttigt ungdomsarbejde." (Kanal 77 s.3).
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8. 4 . o.

FORMAL

dette kan realiseres uden lovændringer, men ønsker sidenhen udvidet til at være landsdækkende, men også da

8. 4 . l.

ønsker de at bibeholde det lokale islæt, af hensyn til

STRUKTURLSTYRING

seererne, af hensyn til det lokale erhvervsliv, og af
"Kanal ?°7 må gerne gå samme vej som den engelske T \'station Channel 4, og undgå den tunge overbygning og
det bureaukrati som fordyrer Danmarks Radio."

(Kanal

77 s.3).

hensyn til dem selv.

(s.2.) Derudover siger de kort om

programudbud: "Wnderholdning, nyheder, sport, serier
0 g film_ skal præge Kanal 77's programmer".En vis egenproduktion skal gennemføres, men hovedparten skal produceres af andre.(s.3.).

Kanal 77 etableres som et aktieselskab, hvor hver aktie pålyder kr. 100,-. På generalforsamlingen giver

8. 4. 3.

ALSIDIGHED

hver aktie på kr. 100,- een stemme. Ingen aktionær
kan udøve stemmeret for en større aktiepost, end hvad

Dette område behandles overhovedet ikke i Kanal 77's

der svarer til 1% af sels~a~ets aktiekapital. Selska-

forslag.

bet ledes af en valgt bestyrelse på 7-10 medlemmer,
valgt på generalfors~lingen , formanden vælges af

8.4.4.

DANSK_KULTUR

Kulturministeren. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, men kan genv~lges. 1/3 af de generalforsamlings-

"Kanal 77 skal ikke investere i imponerende studier og

valgte medlemmer afgår hvert år. Til ledelse af den

mængder af "hardware". Der findes danske studier og u-

daglige virksomhed skal ansættes en direktion bestå-

udnyttet talent i rigt mål, og det skal være en vigtig

ende af 2-5 medlemmer.

opgave for Kanal 77 at inspirere dansk kulturliv og

(Kanal 77 s. 6 og 7).

"Til selskabets ledelse er knyttet et tilsynsråd be-

tilskynde til ny kreativitet blandt danske forfattere,

stående af 5 medlemmer, hvoraf de 2 vælges af selska-

skuespillere og instruktører." (s.2.)

bets generalforsamling, 1 af forbrugerombudsmanden og
2 udpeges af ~ulturministeren." (s.7). Tilsynsrådets

8.4.5.

~~Q~Q~!

opgave er at påse, at selskabets ledelse overholder
de for selskabet gældende regler og normer, og skal
endvidere kunne udøve efterkritik, men har ikke nogen
egentlig censurerende beføjelser. (Kanal 77 s. 7). I
den daglige ledelse, etableres en klar adskillelse
mellem programledelsen og den kommercielle ledelse.
Programledelsen har fuld kompetance m.h.t. de redaktionelle programmer, med ansvar alene overfor direktion og bestyrelse.

8. 4. 2.

(Kanal 77 s. 6).

PROGRAMUDBUD

Kanal 77 påtænkes startet som lokalt eksperiment, da

Kanal 77's virksomhed financieres gennem reklamer og
aktiekapital. Se endvidere budgetoversigtnæste side.

*94*

*93*

Vi mener ikke, at menneskerne bagved KANAL 77 er realis1983
Antal nye aktionærer
15.000
GennemsLitlig aktiepost, kr.
200.dvs. ny kapital, milL kr..
3
Gager , administration, mill. kr.
l.
Studier, 'hardware'
0
Prod./køb/leje, programmer, mill.
0
Senderfaciliteter, mill. kr.
0
Reklame, PR, salgsmat., mill. kr.
2
-3
Omkostninger ialt, mill. kr.
1

1

,

-

-

Lokal reklame, mill. kr.
Landsreklame.
Øvrige indtægter Indtægter ialt
Overskud , mill. kr.
Heini Egli
TV-producer

8.4.6.

0
0
0
-0
-3

Erik Oksen
landsretssagfører

1984
40.000
500.20

1985
100.000
2.000.200

8
1
8
5

105
20

ter, når de postulerer, at Danmarks reklamemarked er så
stort, at det kan financiere indtil flere TV-stationer.
De forventer at kunne få 370.000.000 kr. ind i indtægter, og at kunne lave fjernsyn for 325.000.000 kr.

isn

Ifølge Ralf Pittelkow (på mødet d. 9.5.83) koster det

40
10

mindst 6 00 - 700 millioner kroner årligt at lave "or-

4

26

325

30
0
1

7T

120
240
10
370

5

45

Niels Vindfog
direktør

den ligt kvalitetsfjernsyn" i Danmark.
Her skal vi til sammenligning nævne, at Danmarks Radios
samlede udgifter var på 1.191 mill. kr. i 1981. Af dette
beløb var der selvfølgelig en vis del, der er gået til
radioen, men man må formode, at størstedelen er gået til
financiering af TV-delen. Det Åbne TV har kalkuleret
med forventede årlige udgifter på 575 mill. kroner.
De årlige programudgifter forventer KANAL 77 vil blive

REKLAMERLLICENS

på 150 mill. kroner, hvor Det Åbne TV til sammenligning
har 380 mill. kroner årligt. Så set i forhold til Det

Kanal 77's indtægter baseres udelukkende på reklamer.

Åbne TV, og de produktionsomkostninger, der er på at lave

:,i an mener endda, at markedet for tv-reklamer er så st-

film i Danmark (ca. 4 mill. kroner gennemsnitligt pr.

ort, at det kan financiere indtil flere tv-stationer.

film, ifØlge telefoninterview med Erik Crone), er ej hel-

Dette begrundes med at prisen på reklame i de trykte
medier vil stige, medens den omvendt vil falde i de
levende medier, p.g.a. prisen på papir. (s.2.).

ler denne beregning hverken realistisk eller holdbar.
KANAL 77 skal være et aktieselskab, hvor hver aktie lyder

på 100 kroner, og hvor alle kan købe aktier og få indflydelse i forhold til aktieandelen. Dette _s ystem skulle sik-

8.4.7.

ANVENDT_ TEKNIK

re, at "den almindelige dansker" skulle få indflydelse.
Vi er bange for denne organisering, fordi ~an meget let

Kanal 77 siger ikke noget om hvilken form for teknik

kan risikere, at bestemte grupper kan "kuppe" foretage-

de tænker sig anvendt, i tilfælde af at det får ret-

net.

tighederne til at lave TV-2.

KANAL 77 har siden det forslag, som vi har behandlet skrevet et nyt og revideret forslag, da forslagsstillerne i

8.5.

DELK0NKLUSI0N

løbet af marts 1983 fandt ud af , at der var enkelte ting
i det første forslag, som skulle ændres, hvis de skulle

Folkeaktieselskabet Kanal 77 har som Det Åbne TV hentet inspiration fra den engelske Channel 4. Kanal 77
er blot betydeligt mindre gennemarbejdet - både når
man kigger på detajlerne i forslaget og når man ser,
hvor seriøst, de har behandlet de enkelte punkter end Det Åbne TV.

gøre sig nogen forhåbning om at gøre sig gældende.
Derfor lavede de i slutningen af marts et revideret forslag med enkelte om- og tilskrivninger. Som eksempel kan
nævnes programudbudet. I det første forslag står "Under holdning, nyheder, sport, serier og film skal præge Kanal
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77's programmer" (Kanal 77, 9.2.83, side 3). I det an-

!? • 0.

ANNONC ØR FORENINGEN.

9 . l.

I NDLEDNIN G.

det forslag står der "Underholdning, nyheder, reportage,
sport, serier, film, teater, musik og børneudsendelser
skal præge Kanal 77's programmer." (vor understregning).
(Kanal 77, 21.3.83, side 3).
1

Vi mener, at KANAL ·17 s første forslag tydeligt giver

Dansk Annoncørforening er en sammenslutning af 163 firmaer i Danmark. Foreningens formål er. "At fremme med-

udtryk for, hvilke tanker og interes ser , det er , der

l emmernes interesse i at gennemf øre reklamering på den

ligger bag KANAL 77. Det meget lave budget tyder klart

for medlemmerne mest formålstjenlige og udbyttegivende

på, at man satser på indkøb af meget billige udenlandske

måde." (Citat fra Organisations Håndbogen). Som natur-

udsendelser, selvom man dog påstår det modsatte. Og

lig fØlge heraf er Dansk Annoncørforenings forslag til

slutteligt mener vi, at den organisering med indkØb af

TV-2 mest af alt et forsvar for erhvervslivet og rekla-

100 kroners aktier, virker foruroligende. Denne· orga-

mer i radio og TV. Derfor er beskrivelsen af deres for-

nisationsform er en demokratisk narresut, der er i prak-

slag meget mangelfuld, da der er utrolig mange ting,

sis ikke er demokrati, hvor den almindelige dansker har

som de i deres forslag slet ikke tager stilling til.

indflydelse, som KANAL 77 postulerer i deres forslag. Den

Følgende citat er hentet fra Dansk Annoncørforenings

enkelte seer vil højst sandsynligt ikke få ·mere indfly-

forslag:

delse på KANAL 77, end han/hun i øjeblikket har på f.x.
NESA eller KTAS, som også er organiseret med brugerne
som andelsindehavere eller aktieindehavere.

"Da ingen er i tviv l om, at satelitterne om få år er
en kendsgerning, og at de også vil sende reklame til
danske skærme, så er der virkelig tale om konkurrencevridning :til skade for danske annoncører ." (s. 6).

9.2.

HISTORIE.
--------

Dansk Annoncørforening har igennem tiderne været de
mest ihærdige og aktive fortalere for reklamer. i Dansk
TV. I forslaget fra 1958, der var foreningens første,
omtales muligheden for TV-2 ikke, men allerede i en
kronik i 1969 foreslår daværende formand Knud Petersen denne mulighed.
I 1981 sendte foreningen et forslag til daværende
statsminister Anker Jørgensen, hvori de for es lår
et forsøgsår med reklamer i radio og TV. Det foreslås endvidere, at mediekommissionen skal nedsætte et
udvalg bestående af 5 personer, som skulle have følgende opgave :
a. Danmarks Radio sælger et nærmere angivet anta l minutter til udvalget.
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b. Udvalget videresælger reklametiden.
c. Udvalget skal overholde alle de etiske og juridiske regler, som lovene foreskriver.
d. Det aftales forud, hvordan udvalgets indtægter skal
fordeles.

midlertidigt (Dansk Annoncørforenings. 9
9. 4 . 2.

&

10).

PROGRAMUDBUD.

Dette område behandles overhovedet ikke i Dansk Annoncørforenings forslag.

e. Udvalget skal kræve medvirken af nominerede rekla-

9. 4. 3.

mebureauer.
f. Der oprettes et etisk ankenævn.
Statsministeren er imod dette forslag, om ikke andet så

ALS! DIGHED.

Dette område behandles overhovedet ikke i Dansk Annoncørforenings forslag.

ønskede han at vente til Mediekommissionen havde afgivet betænkning om emnet. Der skete intet i forhold til

9. 4. 4.

DANSK_KULTUR.

annoncørforeningens forslag.
Dette område behandles overhovedet ikke i Dansk Annon-

9. 3.

FORSLAGSSTILLERNES_MALSÆTNING.

Et nyt kommercielt TV-2, som oprettes som et folkeak-

cørforenings forslag.

9. 4. 5.

Q~Q~Q~!.

tieselskab, drevet efter forretningsmæssige principper, financieret af reklamer. Annoncørforeningen øn-

"Det nye TV-2 skal være et bØrsnoteret se lskab,, som

sker med forslaget både at drive radio- og TV-virksom-

skal ledes og drives efter forretningsmæssige princip-

hed.

per, således at det bliver et attraktivt investeringsobjekt for samtiige aktionærer."

9. 4. 0.

EQ8~~~.

nings. 3).

9. 4. 1.

STRUKTURlSTYRING.

Aktiefordelingen bliver således:

(Dansk Annoncørfore-

Kulturministeren
Dansk Annoncørforening sammenligner deres TV-2 forslag

(Evt. via Teleselskaberne) .... •••. 16,67% af aktierne

med en bladvirksomhed, og tænker det organiseret som

Danske Dagblade ..... •....•. ... . ... 16,67% af aktierne

et sådant. Med en klar adskillelse mellem redaktion og

Danske Ugeblade ..•• ......... ..•.•. 16,67% af aktierne

reklame. Kulturministeren skal have indflydelse på sel-

Andre enkelt-aktionærer .......•.•• 50,00% af aktierne

skabets forhold, især hvad angår det redaktionelle indhold. Sammenligneligt med Danske Dagblades pressenævn,
skal programchefen som sit arbejdsgrundlag have et "programudvalg" sammensat af kyndige personer indenfor den

Ialt

lR2~Q.Q!

(Dansk Annoncørforenings. 3).

danske presseverden. Dette udvalg skal være retnings-

"Ingen enkelt aktionær kan eje mere end 5% af aktie-

givende for programudvalget.

kapitalen. Inden for "andre enkelt-aktionærer" vil man

(Dansk Annoncørforening,

s. 5)

sikre små aktionærer, men iØvrigt kan hvem som helst

Udover dette udvalg skal der oprettes en kontrol- og

tegne aktier på lige fod med andre, stadig indenfor

appelinstans for reklamer. Den skal dog kun oprettes

5 % grænsen." (s. 3).
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9. 4. 6.

REKLAMERLLICENS.

Som det måske er gået op for den opmærksomme læser,
så skal Dansk Annoncørforenings TV-2 · financiere·s af
reklamer. Dansk Annoncørforening foreslår forskellige
former for reglersæt, for udsendelse af reklamer, Først
og fremmest viLI de ikke tillade, at reklamer sendes
midt i en udsendelse, selvom de dog ikke synes, at det
ville være så forfærdeligt. Derudover skal reklamerne
sendes i blokke af en vis længde. Her foreslår de 5
minutter som max. Der vil være faste minimums og maksimums grænser for den enkelte reklame, f.x. fra 10 60 sekunder {s. 5).
9. 4. 7.

ANVENDT TEKNIK .

--------------

Dette område behandles overhovedet ikke i Dansk Annoncørforenings forslag.
9.5.

DELKONKLUSION.

Dansk Annoncørforening har egentligt ikke villet lave
et forslag, men snarere præcisere, hvordan et TV-2 med
reklamer bØr se ud. På de 11 sider, som er omfanget af
deres f6rslag, fører de så godt som udelukkende en argumentation til forsvar for reklamer i TV-2. Dette gør
de primært, da de mener, at de udenlandske satelitters
reklamer vil være konkurrence forvridning overfor de
danske annoncører. Hermed er det også sagt, at man skal
bruge lup før at finde ud af, hvørdan de egentlig har
tænkt sig et fremtidigt TV-2 skal se ud. Programudbud
og teknik nævnes overhovedet ikke. Struktur, styring
og Økonomi er meget mangelfuldt beskrevet.
Dansk Annoncørforening er egentlig ret ligeglade med,
hvordan TV-2 kommer til at se ud, hvis bare det indeholder de ønskede reklamer. Det er derfor mere korrekt
at se deres "forslag", som et forsøg på at forsvare deres egne snævre kapitalinteresser, og som et indiæg i
debatten om, hvorvidt der skal være reklamer - og i
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hvilken form - i det kommende TV-2.
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HOVEOKONKLUSION
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Selv et stort _parti som Socialdemokratiet har afpasset deres
politik efter de retningslini er, som er blevet udstukket af

Vi har i dette projekt ønsket at finde ud af, hvorfor

de borgerlige partier. F.eks. har socialdemokraterne valgt

TV-2 debatten er blevet aktuel netop nu. Om Danmark får

ikke at fastholde et krav om bevarelse af monopolet, men

et TV-2. Hvis Danmark får et TV-2, hvilket forslag vi l da

istedet valgt at stil le et ultimativt krav om, at et

blive foretrukket? Vil noget fors"'Iag overhovedet blive

evt. TV-2 skal være licensbetalt.

foretrukket? Eller vil pol itikerne afstikke de generel le

Mere om den financielle problematik senere.

retninglinier for TV-2, og således bestemme, hvordan
det kommer til at se ud, og derefter overlade styringen

FAR_DANMARK_TV-2_?

til andre? Og i såfåld til hvem?
Al t

dette vil vi nu forsøge at give et svar på, og i

Teknikken til TV-2 ligger klar. Der er idag reelt 2

den forbindelse vi vi trække det væsentligste ud fra

måder, hvorpå man kan sende TV-2 ud til seerne. Enten

vores delkonklusioner, ikke mindst i forbindelse med

v ia luften eller via kabler i jorden.

de 4 TV-forslag.

I Danmark er man allerede igang med at grave kabler
ned, idet telefonselskaberne i 1981 fik ret til at

HVORFOR_ER_TV-2_DEBATTEN
BLEVET_AKTUEL _NETOP_NU_?

oprette og drive fællesantenneanlæg. Det jyske telefonselskab JTAS er længst fremme i udviklingen. De
kabler, som de allerede er ved at lægge ned i

jorden, har

Det mest flittigt brugte argument for, at vi skal have

en kapacitet, som gør, at de kan bruges til meget mere end

TV-2 n e top . nu er, at om 2-3 år, vil satelitterne hænge

at sende telefonsamtaler igennem. De kan f.eks. bruges

over Danmark, og at det i den forbindelse er vigtigt,

til at sende TV, såvel dansk som udenlandsk.

at have en ekstra dansk kanal f or at bevare dansk kultur.

nette perspektiv har Folketinget slet ikke taget stilling

Vi mener dog ikke, at TV-2 debattens a k tualitet udeluk. k e nde skal ses på den baggrund. Der er to mindst ligeså

til, men man forventer, at der meget snart vil komme
en debat, hvori der vil blive taget stilling til,

vigtige årsager. Vi har i Øjeblikket en borgerlig

hvorvidt fællesantenneanlæggene må modtage udenlandsk

regering, som altid har Øns.ket et monopolbrud, og

TV og sende det ud gennem kablerne. Derudover vil Folke-

dernæst vil mediekommisionen d. 16/6-B3 komme med deres

tinget inden længe tage stilling til, om Danmark skal

delbetænkning om TV-2.

have et landsdækkende bredbåndsnet. Denne beslutning er

Da Mimi Jacobsen tiltrådte som kulturminister, sagde hun
bl.a., at en af hendes mærkesager ville v ære at få gennem-

vigtig i forbindelse med den teknik TV-2 skal ·.benytte
sig af,1 og hele den fremtidige mediepolitik iøvrigt.

ført en lovgivning, som åbnede mulighed for TV-2. Fra denne

Sending via luften kræver opsætning af 16 sendemaster, som

udtalelse gik der reelt kun 2-3 måneder før der forelå

kan opstilles i løbet af 5 år til en samlet pris af

forslag til en ekstra kanal. Vi ser derfor en klar

600 mill. kr. Sending via kabler kræver en udbygning

sammenhæng mellem TV-2 forslagene og disse ovennævnte

af det delvist existerende hybridnet, hvilket tager ca.

punkter. Det gjaldt om at v~re hurtig og gøre sin ind-

4 år, og koster ca. 4 mia. kr. Forskellen på de to

flydelse gældende.
Vi mener også, at det er tydeligt, at det er de borgerlige
partier, og andre tilhængere af TV-2, som bestemmer, hvad
debatten skai dreje sig om .

sendemåder er, at æterbåren sending kan dække Danmark
100 % i løbet af 5 år, hvor hybridnetsløsningen kun vil
dække 90% af Danmark. Hvilken løsning man vælger ved vi
ikke, men i tilfælde af, at Folketinget vælger at etableee
et landsdækkende bredbåndsnet, synes opsætningen af de
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16 sendemaster at være en kortsigtet og dyr løsning.

de så ville sidde på størstedelen . af de vigtigste medier

Der er idag politisk flertal for TV-2. Alt tyder på, at der

det vil gøre monopolsituatio~en på massemedieområdet

er flerta.h for, at den eventuelt kommende kanal skal

endnu mere tydelig, end den er i forvejen.

i Danmark. Denne situation mener vi er uheldig , da

være uafhængig af Danmarks Radio, og at den ikke skal
indeholde reklamer. Mediekommisionen arbejder i øjeblik-

Det Abne TV er lavet af filmbranchen, og denne branche

ket med delbetænkning null\mer 5, som handler om TV-2. Også

har det dårligt i øjeblikket, da det er dyrt at pro-

i Mediekommsionen er der flertal for, at Danmark skal

ducere danske film, og der er få aftagere. Derfor er

have en extra kanal, og at denne skal ligge udenfor Dan-

ideen med TV-2 som en dansk kanal, der udsender

marks Radio.

entrepriser, guld værd for filmbranchen. For dem er

Vi føler os ret overbeviste om, at Danmark får TV-2 7

TV-2 forslaget et forsøg på at overleve som branche.

Teknikken ligger klar, og der synes at være bred
politisk opbakning.

Dansk Annoncørforening er nok det mest kryptiske forslag, hvad angår motiverne. Det er tre privatpersoner,
som står bag forslaget, som indebærer oprettelsen af
et folkeaktieselskab. Ser man lidt nærmere på forslaget og forslagstillerne, så virker deres forslag

HVILKE_MOTIVER_LIGGER_BAG_DE
ENKELTE_FORSLAG_?

til programudbud meget overfladisk, og derudover skal
det indeholde reklamer. På et mediepolitisk møde om
TV-2 d. 9/6-83 sagde en af forslagstillerne, Niels
Vinding, at deres programudbud kom til at afhænge af

Det har været meget tydeligt at se, at alle forslagene
har nogle privat Økonomiske interesser i TV-2, uanset
om de vedkender sig det el ler ej.

de jævnlige opinionsundersøgelser, som de havde til
hensigt at foretage. På den måde kommer reklamer og
programudbud til at hænge snævert sannnen, idet det
er de høje seertal, det gælder om at få fat i -

· Avis-TV er lavet af De Københavnske Dagblades Sannnenslutning. En hovedårsag til, at de Københavnske Dagblade slår sig sammen for at lave TV-2 er, at de har
et expansionsbehov, som de kan få dækket, hvis de får

for at kunne fastholde annoncørerne. En af forslagsstillerne er direktør for et reklamebureau, så der
kan næppe være tvivl om, hvilke interesser, han reelt
har.

lov til at lave TV-2 . Dette skal også ses på baggrund
af, at dagbladsmængden er stærkt faldende.
Dernæst har dagbladene også en reel interesse i at
undgå reklamer i TV-2, da de i såfald ville miste

HYILKE_FORS LA G_ER_REA LISTISKE_I_DERES
FORUDSÆTNINGER_OG_INTENT:IONER_FOR_AT
LA VE_IY:L?

en del af deres annoncører.
Vores kilde på Politiken har oplyst, at intentionen

Avis-Tv - s udspil til programudbud og programøkonomi

med at lave Avis-TV er" at de vil " servere" informa-

vurderer vi til at være yderst realistisk. De har et

tionerne på en appetitvækkende måde for at få folk til

meget snævert programudbud, som ikk e kræver de store

at købe dagens aviser.

ressourcer og penge. Vi mener endog, at deres abonne-

Vi ' synes , at det ville være meget uheldigt, hvis De

mentspris er hØj i forhold til deres programudbud.

Københavnske Dagblade fik rettighederne til TV-2, idet

Derimod er deres Økonomiske udspil til tekn ikken præ-
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get af uvidenhed eller et håb om en snarlig billiggørel-

svært at opdrive reklameindtægter i den størrelsesorden,

se af Pay-TV teknikken. Den pris, de nævner, for decoder

som de har forestillet sig.

er alt for lav, og lægger man den realistiske lejepris
for decoderen sammen med deres abonnementspris, så

Dansk Annoncørforening er, som de selv siger, ikke

bliver prisen for seeren urealistisk høj

noget forslag, men snarere et forsvar for reklamer i

(mindst 161,-

kr. pr. mdr.). Det vil være de færreste, som kan klare

TV-2. Vi vil derfor ikke forsøge at lave en vurdering

en sådan udgift oveni den almindelige licens til Danmarks Radio.

af, hvorvidt intentionerne i forslaget er realistiske.

HVORDAN_KOMMER_TV-2_TIL_AT . SE_UD_?
Vi tror imidlertid, at de Københavnske Dagblade vil
gå langt for at kunne lave TV-2. F.eks. kunne man forestille sig, at de brugte deres egenkapital for at

Alle de forslag, som er kommet har selvfølgelig en

nedbringe omkostningerne for seerne på kortere sigt.

ambition om, at det skal være netop deres forslag, som
Folketinget skal blive enige om at støtte.

Det Åbne Ty .har et meget højt ambitionsniveau. De øn-

En støtte fra Folketinget kræver selvfølgelig, at for-

sker at lave kvalitetsfjernsyn på linie med Danmarks

slaget er realistisk, hvad angår Økonomi og teknik,

Radio med et højt indhold af danske produktioner .

men det kræver esse en kolosal fin fornemmelse af de

(ca. 60%). Men det bliver heller ikke billigt!

magtforhold, som er på Christiansborg.

Abonnementsprisen vil for Det Åbne TV blive 640 kr.

Dansk Annoncørforening er som nævnt ikke noget forslag,

årligt, hvis halvdelen af landets seere tilsluttes.

men derfor kan de godt komme til at gøre sig gældende

Til sammenligning hermed har Danmarks Radio en årlig

alligevel. Idet de, ved at indtage nogle holdninger,

licens på 1080,- kr. Men for denne merpris får man

som kun partier langt ude på højrefløjen kan bakke op,

ca. 926 timers mere TV om året, plus ca. 14.952

kan være med til at trække en beslutning om TV-2 mod

timers radio.

højre. Det er jo ofte sådan i en forhandlingssituation,
at man ender med et kompromis, altså en midterløsning.

Vi synes, det er vanskeligt at vurdere Det Abne TV's
Økonomi. Hvad der falder i Øjnene er, at den opblomstring af dansk kultur, som Det Åbne TV forudser, kan

Ser man forslagene udfra denne synsvinkel, så er der

være svær at opnå , idet Danmark er et lille land, ;.hvQr

ude mod højre, og følges skarpt af Kanal 77. Længere

det er svært at gøre det rentabelt at producere film.

inde mod midten ligger Avis-TV og Det Åbne TV.

Derudover forventer også Det Åbne TV at benytte sig
af Pay-TV. Vanskelighederne ved denne financieringsform
er nævnt under Avis-TV.
Kanal 77 får vanskeligheder ved at gennemføre deres

en klar linie, hvor Dansk Annoncørforening ligger længst

Avis-TV har allerede fået sendetilladelse indenfor
StorkØbnehavnsområdet, og de vil sikkert også have en
chance på landsplan.
Det Åbne TV skulle have de største chancer i Øjeblikket

Økonomi på 325 mill. kr. årligt, samtidig med, at de

for at få landsdækkende sendetilladelse. ifØlge Torben

har intentioner som Det Åbne TV m.h.t_. dansk produce-

Krogh, som sidder i mediekommisionen for SF.

rede udsendelser. Deres Økonomi virker i den sammenhæng meget urealistiske. Vi tror esse, at det bliver

Dette forslag har i Øjeblikket flest tilhængere i
mediekommisionen .
røvrigt har vi fået oplyst , at der har været holdt et
uforpligtende møde imellem Avis-TV og Det Åbne TV.
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I forbindelse med vores fornemmelse for, hvem der får
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kanal bliver financieret af reklamer , risikerer man,

retten til at drive TV- 2, skal man nok holde sig for

at den eksperimentere nde del af udsendelserne vil blive

Øje , at der er stor forskel på en mediekommision og

glemt for at få foretagendet til at løbe rundt.

Folketinget.

I den forbindelse er det vigtigt at huske, at den ud-

Hvor en mediekommision kan til l ade sig at priortere

sendelse , som de fleste mennesker vil se , ikke nød-

isoleret ideologisk, så vil Fo l ketinget træffe deres

vendigvis er den udsendelse, som den enkelte seer får

afgørelse udfra en helhedspolitik. Dette er Radio-

mest ud af.

kommisionen et godt exempel på, da de i 1970 foreslog

Desuden har erfaringer fra Finland vist, at når der

TV-2 uden at det betød en politisk beslutning i Folke~

først er reklamer i TV, så er folk uvillige til at

tinget.

Øge den supplerende licensbetaling, de vil hellere

Det skal derfor tages med forbehold, når mediekommi-

have reklamer midt i udsendelserne. Det har man så

sionen foretrækker Det Åbne TV. Det Åbne TV har nogle

idag på trods af, at den finske annoncørforening i

positive kvaliteter via sig "danske linie", og

sin tid lovede, at reklamer aldrig skulle strække sig

rammer nok meget godt, hvad mediekommisionen ønsker.

ud over de 5 minutter imellem udsendelserne.

Vi tror, at det politiske slagsmål i Folketinget
kommer t i l at stå omkring TV-2~s financieringsform.

Det er interessant at tænke på , at havde Folketinget
i

1970 fulgt Radiokommisionen, så havde vi idag haft

De 4 regeringspartier går -mere eller mindre helhjertet-

et TV-2 under Danmarks Radio. Hvad er det, der har

ind for reklamer i TV-2. Fremskridtspartiet er også _

gjort, at vi idag med usvigelig sikkerhed ved, at

tilhængere af denne financieringsform. Alligevel

får vi et TV-2, så bliver det udenfor Danmarks Radio?

er der ikke flertal for reklamer, idet de radikale,

Uden at vove os ud i en lang teoretisk diskussion,

SF~1e1me og socialdemokraterne er imod reklamer, og

vil vi vove den påstand, at der i Danmark -

VS er imod TV-2 under alle omstændigheder.

hele Europa- er sket en privatiserings- og liberali~

ja i

Socialdemokraterne er, ifølge søren Hansen_, ikke ind-

seringstendens, som også kommer til at smitte af på

stillet på at gå på kompromis, når det gælder

mediepolitikken.

financieringsformen. I det nuværende mediepolitiske
oplæg står der endda, at et TV-2 skal financieres over

Vi synes, at debatten om TV-2 har drejet sig altfor

skattebilletten. Dette krav opfatter man dog som

meget om TV~s organisering og tekniske og Økonomiske

urealistisk idag, og man vil derfor ændre dette krav

muligheder og begrænsninger. Ikke på noget tidspunkt

inden Folketingsdebatten til istedet at være et krav

er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have et TV-2, eller om pengene kunne

om licensbetalt TV.

bruges og anderledes og bedre.
Hvad ledelse angår, så ønsker Socialdemokratiet klart
en politisk styring i

stil med Danmarks Radio. Hvad

Der skæres i Øjeblikket ned på teatre, biblioteker etc.,

højrefløjen angår, så ser de helst et TV-2 styret så

her kurine godt bruges nogle flere bevi ll inger for

privat, som overhovedet muligt.

disse området har vel esse i høj grad med dansk ku l tur
at gøre. Vi kunne godt tænke os at høre en kulturpoli -

Vi mener , at diskussionen omkring financieringsformen

tisk priorteringsdiskussion i Folketinget, istedet for

er vigtig, fordi den kan bestemme resten af kanalens

blot at være vidner til, at man vælger fra sag til sag

udformning m.h.t. programudbud og styring. Hvis en
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ude n at gøre sig nogen tanker om, hvad det er, man på
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FORLØBSBESKRIV EL SE.

lidt længere · :sigt vil.
Er det de elektroniske massemedier, som vi vil satse

Mediegruppen TV- 2 udspringer af klyngen " Behov og bevidst-

på i fremtiden, er det den bedste måde at sikre vores

hed" . Efter denne gruppes udskilning fra klyngen sad v i

"danske kultur", som alle -såvel på højre- som venstre-

9 mennesker tilbage, som ønskede at arbejde med medier.

flø jen- opfatter som essentil t vigtig i den politiske

Denne gruppe kan man groft sige var delt på to over-

debat.

ordnede emner , medieteknologi og mediebevidsthed . I denne
periode kom vi med individuelle oplæg til projektemne r,
som vi til sidst forsøg t e at dele os op på, da vi syn tes,
at 9 personer var for mange til en gruppe. Den forsøgsvise opdeling medførte , at vi blev delt på 3 fo rs kel lige
emner. Denne fordeli ng v ar dårlig, bl.a. fordi der va r en
skæv person- og kønsfordeling.
Vi udskød derfor delingen til efter juleferien. Istedet
fandt vi en del litteratur, som skulle læses i ferien,
for måske på denne måde at kunne finde nogle emner at
samles om.
Efter jul gennemgik vi denne littera tur sammen med Bernt.
Det var spændende at komme omkring så mange forskellige
emner indenfor området "Medier - Behov og bevidsthed" ,
men desværre gav den læste litteratur ikke tilstrækkelig
afklaring til, at en ny og bedre gruppefordeJ.ing kunne
opnåes.
Nogle mente da, at v i skulle forblive i den store gruppe ,
hvilket der dog heller ikke var stemning for.
Vi mødtes et par dage senere, og var al le enige om, at
gruppedelingen skulle ske meget snart, så vi kunne komme
igang med det egentlige projektarbejde.
Igen blev der sammensat nye grupper, denne gang indenfor
emnerne "Aktual itet " og "Underholdning" , disse skulle s å
lave et projektoplæg til næste møde .
På næste møde viste gruppefordelingen sig igen at være
skæv , og da tålmodigheden hos de fleste var ved at briste,
tog vi en "rensende" eftermiddag .
Modsætningerne blev trukket skarpt op.
Nogle mente , at alle gruppedelingsforsøgene udelukkende
havde drejet sig om skjulte sociale valg, mens andre
me nte, at de f aglige va lg var mindst ligeså væsentlige.

*lll*
Enden på det hele blev, at vi lavede et skema over
mulige gruppekonstellationer, som vi derefter stemte om.

*ll2*
Denne arbejdsmetode har tildels skyldtes, at vi kom
meget sent i g ang med projektet , og derfor har følt et

Endelig sad vi med to mediegrupper, som var holdbare, om

konstant tidspres - der var ikke så meget tid til at

end ikke fuldstændigt tilfredsstillende for alle parter.

diskutere, det gjaldt om at producere .

Vi var så fem , der skulle finde ud af at lave et projekt

Dette tidspres har også bevirket, at vi har forholdt

sammen. Vi nåede lige at snakke samme n i 2-3 timer en

os meget konkret til vores emne . Vi h a r ikke turdet

mandag eftermiddag i februar , hvorefter alt gruppearbejde

slippe de konkrete oplæg til projektet til fordel for

b le v opløst p.gr. RUC-aktionerne imod Haarders nedskæringer.

noget mere teoretiserende litteratur. Da vi var. ved

En skønne dag, ca. 3 uger senere, mødtes vi, og valgte uden

vejs ende, o g skull e til at lave vores hovedkonklusion,

særlig diskussion at vi ville arbejde med TV-2. Vi valgte

opdagede vi, i hvor høj grad, vi manglede en teoretisk

emnet, fordi vi havde kort tid til projektarbejdet, og

indgangsvinkel, men på dette tidspunkt var det for sent

derfor ville have et emne , som var konkret og ligetil.

at rette op på det forsømte.

På dette tidspunkt var vi stadig 5 i gruppen , men ca. en

Ligeledes har tidspresset gjort, at vi ikke har fået

uge senere gik Lise ud af gruppen og RUC.
Vi lavede nu et projektoplæg til midtvejsevalueringen
d. 10-3-83, som blev ganske godt.
I tidsrummet d. 6-3 - 9-3-83 var vi på internat med vores
fraskilte halvdel, hvor vi i gruppen delte nogle arbejdsopgaver imellem os, og evaluerede os selv og DDR-gruppens
projektoplæg.

lavet et afsnit om vores egne holdninger til TV-2
debatten anskuet lidt mere overordnet.
En debat omkring vores egne holdninger til mediepolitikken kunne måske have givet anledning til nogle "diskussioner. Gruppen har generelt været præget af, at vi
har diskuteret meget lidt, hvilket nok primært skyldes,
at vores arbejde har bestået i at indsamle facts, som
ikke kunne diskuteres. Kun i vurderingerne af den frem-

Efter midtvejs.evalueringen gik vi for alvor igang med

tidige tekniske udvikling lØb vi ind i diskussioner,

projektet. Vi læste de 4 TV-2 forslag igennem og beslut-

hvilket var meget rart.

tede os til at referere dem på en række væsentlige
punkter, således, at de blev gjort umiddelbart sammenlignelige. Derudover skulle der laves afsnit om den
historiske baggrund for TV-2, Danmarks Radio~s Økonomi
og opbygning og teknikken omkring TV-2.
Disse afsnit fordelte vi imellem os, således at vi
hver især havde et område, s _om vi holdt oplæg om.

Endelig skal det.siges, at vi har haft et fint samarbejde vel faktisk bedre end nogen af os havde turdet håbe på
fra starten.
Også samarbejdet med Bernt har fungeret fint, men det
havde vi nu også regnet med .

Disse oplæg er gået på skift imellem os, og nogle gange

Alt i alt har vi altså fået lavet dette projekt, som til

er vi gået sammen to og to om et oplæg. Gennemsnit-

tider har kedet os en smule.

ligt har vi kritiseret og revideret de enke lte oplæg
2-3 gange , for at nå frem til det endelig resultat.
Vi har arbejdet en del hjemme, og mødtes kun som gruppe,
når vi havde op l æg , som skull e diskuteres. Denne
arbejdsme tode har ikke a _l tid været udelt tilfredsstillende for alle i gruppen, de · syntes, at der var for
meget hjemmearbejde og for lidt gruppearbejde.
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Danmedia:

TV i so·erne - en debatbog

Dansklærerforeningen:

Forlag:

Byens Bogtrykkeri, Kbh. 1981

Dansk Massekorn. Forsk .l :

Underholdning i TV

rapport nr. 3
Masse/Kommunikation

red. Olivarius, Peter.

s. 9-118

Forlag:

Dansklærerforeningen 1976

red. Mortensen, Frands;
Friis, Peter Seeberg:
Forlag:

TV-analyse afsnit 3 s. 67-84

Poulsen, Jørgen

Borgens Forlag 1976

Sepstrup, Preben

&

Forlag:

Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, Kbh. 1981

Højbjerg, Lennart:

TV-teori og analyse, s. 43-57

Forlag:

C.A. Reitzels Boghandel A/S Kbh •sø

Israel, Joachim:

Sociologisk Grundbog II, s. 83-108

Giersing , Morten:

Fremtidens TV

Forlag:

Gyldendal 1974

Forlag:

Politikens Forlag, Kbh. 1979

4 argumenter f or at afskaffe TV

Jacobsen, Claus:

TV i so•erne

s. 153-171

Forlag:

Attika 1982

Lund, Anker Brink:

Magten over Danmarks Radio

Forlag:

Publirnus -1976

Holter, Alf

Mander, Jerry:
Forlag:

Informations Forlag 1977

Nordenstreng, Kaarle:

Kommunikationsteori, s . . 71-186

Forlag:

Nyt Nordisk Forlag, Kbh 1979

Rasmussen, Lis:

&

Børn og Levende billeder

Schmidt, Kaare:

Danmarks Radio og staten

Forlag:

C.A: Reitzels boghandel A/S
Sekvens - Kbh. 1978

s. 44-61, s. 75-92 og s. 136-151
Forlag:

Gyldendals pædagogiske bibliotek 76
Østerby, Torben:

TV-reklame - Ja eller Nej ?

Forlag:

Frernads Fokusbøger, Gentofte 1965

ANDET
HUM/BAS projekt 76/77:

Medier, behov og bevidsthed endnu en rapport om Ekstra Bladet

ANDET

s. 47-70 og s. 111-117
Forlag:

Ruc·s forlag A 1977

Mediekommisionen:

Delbetænkning nr. 4 - om kabelproblematikken og fremførelse af
udenlandsk fjernsyn.

Forlag:

Betænkningen er endnu ikke udkommet, vi har en fotokopi.
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Betænkning nr. 936 om Nordsat

primært om arbejde i Radiorådet,
og politiske forhold i og udenfor

Direktoratet for Statens indkøb '81

Folketinget.
Radiokommisionen:

Betænkning nr . 592 afgivet af Radiokommisionen i 1970

Forlag:

Anonym kilde på Politiken har vi talt med 4 gange, dels
om Avis-TV, dels generelt om

Statens Trykningskontor, 1970

forslagene.
Danmarks Radio's Årbog:

Danmarks Radio's Årbog 1980
søren Hansen

red; Trautmann, Ernst
Forlag:

har vi talt medd. 16-5-83 om
socialdemokratiets holdninger

Danmarks Radio, 1980

til TV-2.
Danmarks Radio's Årbog:

Danmarks Radio's Årbog 1982

~qQrn

red. Trautmann, Ernst
Forlag:

Danmarks Radio

Folketingstidende:

Folketingstidende 1975, 1976,

25-4-83

Fremtidens medier oplæg ved Frans Mortensen og

1978, 1979, 1980, 1981, 1982 og

Torben Krogh.

1983.

Sted:

Fælles Kurs Klubbens mødelokaler

Forlag:

Statens Trykningskontor i nævnte år

Arrangør:

Socialistisk Folkeparti - Kbh.

Politisk Revy:

Artikel af Carsten Kyhn

9-5-83

Hvilket TV-2?

nr. 436, tidsskrift
Forlag:

Repræsentanter fra forslagene
Politisk Revy 1983

STOFA:

Skal Danmark kvæles i bredbånds-

brochure

nettet?

Forlag:

STOFA - rekvireres fra:
STOFA A/S , OrmhØjgaardsvej 10,
8700 Horsens - tlf. 05-641711

TELEFONSAMTALER

Erik Crone

har vi talt med ca. 3 gange, dels
om Det Åbne TV, dels om prisen på
fremstilling af spillefilm.

Janne Giese

har vi talt medd. 13-5-83 om
artikelhenvisninger om Channel 4

Carsten Kyhn

har vi osse talt med et par gange,

svarer på spørgsmål.
Sted:

Københavns Universitet

Arrangør:

Center for Massekommunikations
Forskning.
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Principskitse

A

Radioråd

I

Generaldirekter

~ ,__ '""'"""'""""
TV - direktør

l
Program 2
I

Program 1

I

))

BILAG«

Programafdelinger

Princip.\·kirse ri

programcheferne den fælles planlægning til

Scndetid t: n ud \ ides med ca . 2 1 timer ug,mtligt.
U<l~..:ndd ~c: rnc fordeles p:I to progr.1111mer.
Progra mmerne redigeres koordineret (og

I og 2, og foretager redaktionerne af programmerne I og 2
Programafdelingerne producerer udsendelse r til I og 2
Tekniske og okonomiskc ressourcer helles
for I og 2

kon trapunktisk}.
TV-dircktorcn ron: t.1 gc r i samarbejde med

Radiokommissionens betænkning side 67.
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Principskitse B - med TV-2 placeret i Århus

e,w,+e,w,
Radioråd

Principskitse Al · med produktionscentre i provinsen
Radioråd

~ ...,,...,...,
K an aldi r . TV-1
(i Kobenha vn)

Generaldirektør

I

Prog r ama fd e l inge r
1 Kobenhavn

TV - direktør

Kanalchef 1 (TV . 1)

Gene r a ldirektør

Kanalchef 2 (TV - 2)

I

Kanaldir . TV-2

Koordinator

(i Arhus)

Programsektioner
- i Arhus

Prog ramafdelinger
- i Arhus

Progra msektioner
- i København

Servi cefunktioner m . v .
(Fælles for TV -1 og TV -2)

Programafdelinger I København og produktionscentre i provi nsen

K ;1 nalchc fcrnc mod tager programtilbud fra
afdelinge rn e i København og fra produ kti0nsce ntrcnc i provinse n - og knn selv bestille
produk ti oner både hos progra mche fer og distriktsledere.

TV-direk tø re n fastlægge r koordinationsprincippernc fo r red akt io n af program merne - og
fo rde ler se nd etid , øko nomiske og tekniske
re ssou rcer mellem kanalche ferne og pro vi nscentrene.
TV-Av ise n sa msc ndes over TV- I og TV-2.

Knnaldirekrorerne har hver si t sæt a r prog ramafde lin ge r - de place res henhold svis i Køben ha vn og Årh us. Begge ka na ldirektører
har hele landet so m operat ionsfelt .
Kana ldirektøre n i Købe nha vn må følgeli g
h,l\ c program sek t io ner i Å rhus ror at kunne
udn ytte ra c.:ilitc.:tcr, sto r og mulighede r i pro\'1nsc n vest ro r Storebælt.
K,ina ldircktoren i Å rhus må rølge lig ha ve progra msektio ne r i Koben havn for a t ku nn e udnytte raci litctcr, stof og muli ghede r i hovedstade n og provinse n øst for Sto rebælt .

Teknik og økonomi har selvstænd ige a fdel in•
ger i København og Å rhu s •- men er underlagt fælles direktører.
Koordinatoren forvalter visse fælles servicefunkti one r for TV-I og TV-2.
Han påser, a t visse pri ncipper for koo rdineret programredaktion overholdes - idet der
dog ska l gives spillerum for ko nkurrence
mellem TV-I og TV-2.
TV-avisen samsendes over TV-I og TV-2.

Radiokommissionens betænkning side 76 .
Radiokommissionens betænkning side 74.
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Mediekommissionens sammensætning
1. juli 1981.

Dato:

22-3-19 8 3

Deres ret.:

Formand:
Professor H. P. Clausen

Medlemmer:
Konsulent, cand.polit. Sigurd Bcnnikc
Generaldirektør Laurits Bindsløv
Fru Aase Bocscn
Vicedirektør Johs. Christensen
Afdelingschef H. 0. Christiansen
Chefredaktør Aage Deleuran
Fuldmægtig lise Dickmciss
Rektor Arne Ejbyc-Ernst
Professor, dr.polit. Bjarke Fog
Afdclingsfor.;tandcr Knud Aage Frabert
Lektor Morten Gicr.;ing
Undervisningsinspektør Ib Grancrud
Chefredaktør Bent Hansen
Fhv. minister Holger Hansen
Direktør Poul Holdt Hansen
TY-inspektør Povl Hcrmanscn
Direktør Olaf lrgens
Journalist Tove Hygum Jakobsen
Direktør A. Stcndcll Jensen
Kontorchef F. Reidar Jørgensen
Næstformand for radiorådet,
læge Jørgen Klccncr
Konsulent Erik Knudsen
Afdelingsformand Liselotte Knudsen
Chefredaktør Torben Krogh
Formanden for Københavns borgerrepræsentation Gerda Louw Lar.;cn
Journalist Hans Lar.;cn
Direktør Flemming Lcth-Lar.;cn
Biblioteksdirektør Kr. Lindbo-Lar.;cn
Sektionsleder Olga Linnc
Lektor Erik Lund
Konsulent A. Lund-Sørensen
Teledirektør Ib Lønberg
Chefredaktør Thyge Madsen
Kontorchef J. U. Moos
Lektor Frands Mortensen

Borgmester Karl Johan Mortensen
Direktør Peter MUiier
Fuldmægtig Bjarne H. Nielsen
Forbundsformand Børge E. Nielsen
Hovedbestyrelsesmedlem Hans Nielsen
Civiløkonom Kir.;tcn Nielsen
Direktør Arnold Nørrcgaard
Journalist Ruth Northcn
Forretningsfører Kaj Pedcr.;cn
Direktør E. Kjær Poulsen
Kontorchef J. Harder Rasmussen
Lektor Preben Sepstrup
Lektor Karen Siunc
Direktør Henning Skaarup
Fagforeningsfonnand Hans Strungc
Viceborgmester Hilmar Sølund
Overbibliotekar Karl V. Thomsen
Professor, dr.phil. Nicis Thomsen
Amtsborgmester Erling liedcmann
Direktør P. Toftdahl
Kommitteret W. Wcincke

Formanden for radiorådet
Birte Weiss
Chefredaktør J. M . Westcrgaard
Civiløkonom Eivind Windsløw

J. nr.:
(bede• anlart I henv.ndelHr
om denne aao)

Til
Vi er en gruppe studerende p å Roskilde Universitets Center,
som er igang med at skrive projekt om TV-2, og i den
anledning er vi interesseret i at få besvaret følgende
spørgsmål.
1. Der skal laves en del tekniske forberedelser før fr a nske
og tyske satelitter kan modtages i de danske fjernsyn, _
v il I gå ind for at disse tekniske foranstaltninger
bliver ordnet, således, at Danmark kan modtage . fransk/
Hvorfor?

tysk satelit-TV?

2. Mener I, at der er behov for een _eller flere extra

Sekretariat:
Konsulent A. Lund-Sørensen (leder)
Fuldmægtig Jørgen Stig Andcr.;cn
Fuldmægtig Søren Malling Olsen

kanaler i Danmark?

Hvorfor/Hvorfor ikke?

3. Går partiet ind for reklamer i den existerende · el1er
evt, kommende kanaler?

Siden kommissionens før.;te møde i november
1980 er følgende medlemmer udtrådt af kommi&-

sioncn:
29/11-1981: Daværende radiorådsformand Ole
Espcr.;cn

1/3-1981: Daværende generaldirektør Poul Hansen

1/4-1981: Prograrnsckrcta:r Jørgen Flindt Ptdersen
1/5-Pl81: Redaktør Preben Sørensen

Hvorfor/Hvorfor ikke?

4. Ville I kunne gå ind for en nedlæggelse af Danmarks
Radio til fordel fo r een ell e r flere privatfinancie r e de
TV-kanaler?
5 . Hvilk e n betydning tillægger i fj e rnsynet i

jeres o v er-

ordnede Mediepolitik?
6. Hvorfor mener I, at TV-2 debatten er aktuel netop nu?
Vi håber på at få.sva r hurtigst muligt, da vi arbejder under
konstant tidspres, og gerne skulle nå at bruge jeres svar
i projektet .
Venlig hilsen fra

5;r ~ U.,vn {!Xey_____
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ORDLISTE_OVER~TEKNISKE_UDTRYK.
På de næste 3 sider vil v i forklare 8 ord, som er meget gennemgående i hele projektet.

Lyslederkabel

BREDBANDSNET.
Et bredbåndsnet består af transmissionskabler, der
kan overføre meget store informationsmængder på en
gang. Det kan etableres med både koaksialkabler eller lyslederkabler. Bredbåndsnettet er et alternativ til transmission af informationer gennem luften.

ggggrn.
Et elektronisk apparat, der kan ændre et billede fra
at være "ulæseligt", fordi der er streger på, til at
være "læseligt". En decoder danner således såkaldte
"antistreger".

HYBRIDNET.
Ordet hybrid betyder "blanding" eller "bastart". Det er
et kabalsystem, hvor man blander 2 slags kabeltyper.
På næste side er der en figur, der viser systemets ind-

Figur til "HYBRIDNET" på forrige side. Figuren stammer
fra STOFA's brichure "Skal Danmark kvæles i bredbåndsnet?", side 4.

retning.
På figuren ses, at man på lange afstande f.x. mellem

hår, og der kan samtidigt sendes . 240 telefonsamtaler

2 byer benytter lyslederkabler, mens man lokalt i de

og 2 TV-signaler i hvert eneste af disse meget tynde

enkelte byer benytter koaksialkabler. Altså en blan-

kabler.

ding mellem 2 teknikker.

KOAKSIALKABLER.
LYSLEDERKABLER.
Et koaksialkabel er en rørformet ledning, hvori en
Lyslederkabler er en relativ ny opfindelse, der i ho-

inderleder er anbragt isoleret i forhold til yderlede-

vedtrækkene går ud på at sende signaler via optisk

ren, der har form som en kappe. Det bedst kendte koak-

transmission. Hvert kabel er så tyndt som et menneske-

sialkabel er nok det, man anvender som tilslutningsledning til et TV eller en radio.

*X*
BILAG 5 - side 3 (3)
PARABOLANTENNE.

*XI*
BILAG 6 - side l (l)
KORTET VISER ANTALLET OG PLACERINGEN AF SENOENETTET
TV-2.

TIL

En parabolantenne er en særlig form for antenne, der
a nvendes, når der er tale om meget små bølgelængder.

Bornholm

Det er udelukkende disse antennetyper , som vil blive

b

brugt til at opfange de kommende satellitsignaler.
Parabolantennerne er karakteristiske ved deres tallerkenformede udseende.

<7

PARKABLER.
Det er kabler, der indeholder flere trådformede ledere, som er sammensnoet 2 og 2. Det er denne type kab-

<7

ler, der idag benyttes til telefonledninger.

SCRAMBLING.
Når man scrambler et billedsignal, vil det sige, at

•

man sammenmikser et støjsignal og et alminde ligt bil-

Kibæk

ledsignal. På den måde kan de seere, der ikke har en
decoder - eller ikke har en decoder, der er kodet til
at virk.e , ikke modtage andet end et billede, d er er
fuldt med "sne".
'

..

lramminge

iJgumkloste,

~~~,~~-~-~~~t\
'--------....

Radiokommissionens Betænkning side 64.

*X III*
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BILAG 7 - side 2 (2)

OVERSIGT OVER ANDRE LANDES RADIO/TV SATELITTER, DER VIL
KUNNE MODTAGES I DANMARK.

SVERIGE
Navn: Tele-X

ENGLAND

Opsendelse: 1986
Anta l TV-transpondere: 2 {med nedsat effekt)
Programforsyning: Satelitten skal anvendes til tekniske

Navn: UNISAT-1
Opsendelse: Ca. 1986

forsøg, herunder overføring af TV på

Antal TV-transpondere: 2 {med nedsat effekt)

digital basis. Der er ikke truffet af-

Programforsyning: BBC. Det

tale om udsendelse af egentlige pro-

ene program financieres

antageligt af licensmidler, mens

grammer, men i givet fald, så skal

det andet betales ved subskribtion

sendetiden deles med Norge og Finland.

{betalings-TV) .
Vil i Danmark kunne modtages med en parabolantenne på

Vil i Danmark kunne modtages med en parabolantenne på
ca. 0,6 meter i diameter.

ca. 1,5 meter i diameter.

VESTTYSKLAND
FRANKRIG
Navn: TV-SAT 1
Navn: TDF-1

Opsendelse: 1985

Opsendelse: 1985

Antal TV-transpondere: 5 heraf 3 aktive {sandsynligvis

Antal TV-transpondere: 5 heraf 3 aktive {sandsynligvis
med fuld effekt).
Programforsyning: Ikke fastlagt.
Satelitterne forudses anvendt til forsøgs formål i de
første 2 år efter opsendelsen.

med fuld effekt).
Programforsyning: Ikke fastlagt, men eventuelt forsøgsprogrammer fra ARD og ZDF. En transponder kan anvendes til overførsel af
yderligere 16 radiokanaler, og Tyskland har også planer om at sende radio

Vil i Danmark kunne modtages med en parabolantenne på

over satelitten.

1,5 - 2,0 meter i diameter.

LUXENBURG
Planer om satelit-TV er offentliggjort, men så vidt
vides er der endnu ikke taget skridt til at realisere
disse.
Man vil i Danmark kunne modtage denne satelit med en
parabolantenne på 1,5 - 2,0 meter i diameter.

Oplysningerne er hentet i Mediekommissionens 4. delbetænkning, side 182 - 187.
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Den efterfølgende tekst er en artikel fra "levende Billed e r", 15. december 1982, 8. årgang nr. 12, side 42 44.
Artiklen beskriver på en tenditiøs - men alligevel me get
beskrivende må de CHANNEL 4.
England har åbnet en ny landsdækkende tv-kanal, Kanal 4, som
forsøger at undgå de fejl, som
har gjort de gamle tv- og radiohuse til næsten ikke-fungerende
bureaukratiske maskiner
af Erik Thygesen
Tirsdag den 2. november kl. 16.45 Oimrede et unde rligt sa mmensat 4•tal i to på
nogle millio ner engelske tv-skæ rme hvis man vel at mærke var i besiddelse af
et tv med en knap med betegnelsen »!TV
2«, og hvis man vel a t mæ rke ha vde fået
indstille t sit apparat og sin antenne. Den
førs te nye engelske tv-kanal i I 8 år var i
ga ng. Uden Lady Di eller Dronningemoderen eller nati onalsangen. Der var
hve rk en rød snor eller taler eller noget
som helst. Et goddag og velkommen til.
En kort, hæsblæsende oversigt over
progra mmerne i den ko mmende tid og
så ellers på hovedet ud i det første .
Allerede efter nogle få dages rorløb
kom de rørste fors igti gt-positive tilkendegivel ser i aviserne: Ikke så tosset,
Kunne væ re værre, Det skal nok gå .. .
Hvad a viskritikerne hurtigt havde bem ærkCt va r noget m ærkeligt noget : En

tone, der var anderledes - lidt anderledes.
Kanal 4 er reklarnefinancieret. Bortset
fra finansieringen er den meget tæt på,
hvad jeg fores tiller mig må væ re idealet i
forbi ndelse med en landsdæ kkende tvkanal. Det vil væ re en god ide at følge erfaringern e o mkring Kanal 4 så tæ t som
m uligt, også herfra - formentlig vil den
kunne tjene som model for et kommende dans k T V 2, så meget mere som BBC
strukt urmæss igt næ sten ud i mindste
de talje er forbill edet for Da nmark Radi o.

En ny åbenhed
England har som bekend t både et statsligt og et priva t tv-selska b. BBC har side n I 964 også haft et BBC 2. ITV, den
reklamerinansierede sende r , har presset
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på ro r et ITV 2 siden 195 5. Politi kern e
ha r ik ke kunn et få øje på behovet. I
1977 fo reslog de n spændende radio-tvkommi ssion , hvis betænkning kendes

som »Lord Ann an•rapporten «, en »å·

ben kanal «, som næ rmest skull e struktureres som et bog- forlag, og hvo rt il en
række samfundsgrupper og o rganisa tio ns-typer skulle sikres adg ang. Labour-regeringe n købte fo rslaget, som
imidlertid begravedes samtidig med den
konservati ve valgsejr i 1979. I stedet
kom denne Kanal 4, som altså i overensstemmelse med del nye konservative
nertal. skulle være reklamefinan sieret ,
men som på den anden side skull e repræsentere en anden form åbenhed end
den de tre gamle programmer har kun net klare.
I parlamentsvedtagelsen fra 1980 hed
det:
»Med hensyn til programl ægningen
( ... ) skal denne fj erde kanal have til opgave( ... ) at fremme fornyel se og ·eksperimenter i programindholdet; og generelt opnå en tydeligt selvstændig tone .«

Protest mod bureaukratiet
Jeremy Isaacs, der er generaldirektør
for det nye program, og som tidligere
har væ rt ansat både ved BBC og ved
ITVs Lo ndo n-region, har i en ræ kke interviews fortalt, at han har taget sig
denne programfo rpli gtelse meget alvorligt : Kan al 4 vil rå som opgave bl. a. at
fremstille England som et race-mæssigt
sammensat samfund. Kanalen skal satse
meget på programmer for og o m un ge
men nesker. Kanale n vil lægge stor væg t
på programmer om kvinder og til satse
. mege t på at en langt stør re programan-

del produceres ar kv inder.
Struktu rmæssigt er Kanal 4 helt åbenlyst en pro test mod den burea ukratisering, som de store mediemaskiner har
oplevet i de seneste år. Det er ikke kun
Gyn gemosen, de r er lige ved at gå helt i
stå under vægten af papir, møder og ko•
o rd inatio nsforsøg. Det er ikke kun i
Gy ngemosen at de egentligt producerende medarbejdere er ved at blive væ k i
mylderet af ak ademikere, kontrollanter
og HK'ere.
.
På Kanal 4 har man valgt fuldstændig
at skippe den traditionelle opbygning af
et medie•hus. Kanal 4 vil ikke insistere
på at lave al ti ng selv - at være i stand til
at producere hvadsomhelst til hver en
ti d. Fak tisk har man valgt næsten ikke
at producere noget. Man har naturligvis
en slags udsendelsesredaktion. Og man
har egne produktionsfaciliteter til det
ugentlige program Right to reply, som
i er et program klage og -diskussionsprogram med en form for åben adgang til
' hurtig og direkte kritik. Alle øvrige programmer laves mere eller mindre uden•
for huset.
Kanal 4 har en meget lille stab af fast
ansatte, som har til opgave at planlægge, bestille og indkøbe. De hedder ikke
programchefer, men »commissioning
editors«, dvs . indkøbs-redaktører og det
er jo noget helt andet.
Redaktø rerne køber foreliggende
filmmateriale og de afgiver bestillinger
på det, der mangler, hos uafhængige
produktionsgrupper . På basis af egne
ønsker eller på basis af forslag fra disse
grupper. Og disse grupper kan være alting mellem himmel og jord - alting fra
Robert (Grease) Stigwood til en lille uafhæ ngig ad hoc-gruppe, som brænder
for Cn bestemt historie.
Ved Kanal 4s start havde kanalen indgået program-leveringsaftaler med godt
og vel 250 forskelli ge uafhængige producenter. Uafhæ ng igt produceret materiale vil i Kanalens første år udgøre om•
kring 1000 timer .
0

Programmer lavet af mennesker
med forskelligt udgangspunkt
Kanals 4s progra mnade ser umiddelbart
ikke ret meget anderledes ud: Børneprogram mer , nyheder , ga mle film, gæ ttekonkurrencer. famili eserier, tV•teater,
sna kk e-s hows. Men alting bliver anderledes , når hvert program ligesom har
forskellig afsender. Ikke alene bliver billedet fors kelligt af at det ikke altid er det
samme studie med de samme teknikere
og de samme belysnings-metoder. Programmerne bliver forskellige i deres
grundt one, fordi de produceres a f grupper af mennesker med forskelligt udgangspunkt - de skal ikke helt så detaljeret forho lde sig til de samme beslut nings.strukturer.
Et eksempel: TV-aktuelt produceres
ikke af den samme gruppe, som laver tvavisen (som laves sammen med !TV).
Og tv-aktuelt-gruppen har ikke monopol på indkøb af film fra andre grupper
om aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske emner. Det faste ugentlige nyhedsbaggrunds-program produceres af et firma, som hedder Gambles Milne. Selskabets program hedder 20:20 vision og
kommer hver onsdag aften. Gambles
Milne-selskabet laver ikke andet. Det er
dannet med henblik på denne faste
ugentlige produktion og ledes af to
kvindelige reponere, Lyn Gambles og
Claudia Milne, som begge har en konventionel avis-baggrund, begge har lavet
tv-journalistik, og begge har i nogle år
arbejdet free-lance.
Kanal 4 har en lang række fiktionsprogrammer. I denne forbindel se skal
jeg nøjes med at omtale kanalens filmafdeli ng.
Det er planen at sende en ny engelsk
spillefilm - hver uge. Spillefilmsfonden
er på knap 100 mill . kr . Det er naturl igvis hensigten at opkøbe tv-rettigheder til
allerede foreliggende biograffilm. Men
pengene skal først og fremmest bruges
på forskellige typer co-produktioner,
således at filmene får både en tv- og en
biogra fdistribution . På åbnin gsaftenen
sendtes en film af Stephen Frear med
lan McKellen i hovedrollen, Walter, en
film om en følsom fyr med et psykisk
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ha ndicap , som efter sine foræ ldres død
ko mmer på et statshospital, hvor han
udsættes for en rækk e overgreb . Nogle
få af disse film har alle rede været ud e i
biograferne og har j ævnt væ k fået en fin
modtagelse . I en ledsagende artikel beskriver j eg nærmere to af disse film,
men kan i øvrigt nævne at Kanal 4 formentlig kan gå hen og bl ive en slags ekstra arbejdsplads også for ikke-britiske
instruktører med den rigtige historie.
Jerzy Skolimowski har lavet sin første
Kanal 4-co-produktion .
Hver mandag aften kl. 11 sendes programmet / elvte time - kort- og dokumentarfilm fra mindre, eksperimenterende selskaber. Filmene produceres på
hvad man kalder workshop-betingelser
- der er udarbejdet en særlig overenskomst mellem Kanal 4, Det britiske
filminstitut og de berørte faglige organisationer . Overenskomsten åbner mulighed for så revolutionerende nye ting
som - ligeløn, fleksible arbejdstider,
flydende faggrænser!
Kanal 4 lægger 1.5 mill . Pund (knap
2 1 mill. kr. ) i dette workshop-program.
Kanalen får tv-visningsretten . Producenten eller producentgruppen har alle
øvrige rettigheder. I programoversigten
for november-december 82 optræder på
denne·programplads grupper som Cinema Action, Amber Film og Jay Strect
Collcctive (New York) med nye film.
Projekter af typen Kanal 4 kan naturligvis ikke komme i gang uden masser af
skænderier og ballader. Der har været
ballader omkring filmideer, som har
været støttet på manuskript-udviklingspl anet , men som derefter er blevet droppet på produktionsplanet. Endnu er historierne for få til at man Geg) kan få
øje på nogen egentlig linie i nej'erne.

Under programmets tørste sendcugc
var der en mindre censurskandale. Victor Schonfeld har for kanalen lavet en
dokumentarfilm om udnyttelsen af dyr,
The A nima/s Film - dy reeksperimenter. burhøns, tremmekalve osv . Filmen
har været i biograf- og skoledistribution
nogle måneder. Kanalens øverste styrelse forlangte en scene fjernet fra filmen i
forbindelse med tv-visningen - en scene
hvor en gruppe som kalder sig Dyrenes
befrielsesfront bryder ind i et laboratorium og befrier nogle dyr .SChonfeld ville
ikke lave en sag ud af det. Han havde
fået sin film finansieret, han kunne vise
den overalt i verden uden denne beskæring og han var stort set godt tilfreds . Det alvorligste problem i Kanalens
første uger har været reklamerne . !TV,
og dermed også Kanal 4, er baseret på
I 5 regionale selskaber, som - i hvert
fald på !TV - har enkelte regionale
(isæ r nyheds-)programmer. De regionale selskaber har blødt startudgifterne til
Kanal 4 - til gengæld har de fået retlighederne til at sælge og sende reklamerne
: lokalt. !TV har i dag en seerandel på
godt 50"1o . Kanal 4 håber på i løbet af 3
år at stabilisere sig med en seerandel på
I0OJo . De regionale selskaber har afvist
/ at lade skuespilleroverenskomsten for
reklamer til !TV gælde også for Kanal 4.
Argumentet er, at spredningen er betydelig mindre - derfor bør honoraret gå
tilsvarende ned. Skuespillerne har totalt
afvist argumentet, hvorfor Kanal 4s første reklameuger i adskillige ·regioner var
baseret på lysbilleder og tekstreklamer.
Men reklamerne er og bliver naturligvis hovedproblemet. Hvordan laver man
kritisk, eksperimentel minoritets-tv
uden at støde annoncørerne fra sig?
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